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Sammendrag 
 

Hvordan dekkes terror utført av ekstreme islamister i norske nyhetsmedier, og hvilke 

utfordringer står nyhetsmediene overfor når de skal dekke terrorhendelser? Denne 

masteroppgaven tar for seg forholdet mellom etablerte norske nyhetsmedier og den islamistiske 

terrorgruppen Den islamske stat (IS). Ved hjelp av kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse 

har jeg undersøkt hvordan IS’ henrettelser av James Foley, Steven Sotloff, David Haines og 

Alan Henning ble dekket i nettavisene til VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2 i perioden 

19.08.14-09.10.14. De empiriske dataene har blitt analysert og diskutert opp mot eksisterende 

forskning på temaet og aktuelle medievitenskapelige teorier. Hensikten har vært å avdekke 

hvordan terror utført av ekstreme islamister blir dekket i norske nyhetsmedier, og om det er 

mulig for nyhetsmediene å dekke terror uten å bli et mikrofonstativ for terrorgruppene som står 

bak terroren. Studien har avdekket at nyhetsmediene står overfor store utfordringer når det 

kommer til dekning av terrorhendelser, da de på den ene siden skal utføre samfunnsoppdraget 

sitt, men på den andre siden risikerer å bli et mikrofonstativ for gruppene som utfører terroren. 

Funnene viser videre at strukturelle endringer i mediebransjen, som digitalisering, økonomi og 

globalisering, forsterker disse utfordringene.  
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Abstract 
 

How is terrorism, carried out by extreme Islamists, covered in Norwegian news media, and 

what challenges are the news media facing, concerning the coverage of terrorist attacks? This 

master thesis aims to explore the relationship between established Norwegian news media and 

the Islamic terrorist group The Islamic state (IS). By using quantitative and qualitative content 

analysis, I have examined hos IS’ executions of James Foley, Steven Sotloff, David Haines 

and Alan Henning was covered in Norway’s five biggest online newspapers VG, Dagbladet, 

Aftenposten, NRK and TV2 in the period 19.08.14-09.10.14. The empirical data has been 

analyzed and discussed in the light of already existing research in the field, and relevant 

theories within the field of media studies. The purpose har been to uncover how terrorism 

carried out by extreme Islamists is covered in Norwegian online newspapers, and whether it is 

possible for the news media inform the public about terrorist attacks, without becoming an 

arena where the terrorist can spread their messages to a big audience. The study revealed that 

the news media face major challenges concerning the coverage of terrorist attacks, when they 

on one hand has an important responsibility in modern western democracies, but on the other 

hand are risking being a microphone stand for the groups carrying out the terrorism. Further 

the study finds that structural changes in the media industry, such as digitalization, economy 

and globalization, reinforce these challenges.  
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1 Innledning 
 

De siste årene har terrorisme utført av ekstreme islamister vært et sentralt punkt på den globale 

agendaen, og etter en rekke terrorangrep mot vestlige mål har disse angrepene, samt gruppene 

som står bak dem, fått stor oppmerksomhet i norske og internasjonale medier (Grøndahl 

Larsen, 2018, s.2). Hvordan ekstremisme blir taklet og skrevet om i mediene er et tema som 

gjentagende blir problematisert (Figenschou og Thorbjørnsrud, 2016, s.942), og det blir til 

stadighet diskutert hvor stor plass terror- og anti-demokratiske grupper bør få i mediebildet. 

15.mai i år gikk også statsminister Erna Solberg ut og sa hun ville invitere norske mediehus, 

redaktørforeningen og andre til et møte der de diskuterte hvordan terrorangrep skal dekkes i 

nyhetsmediene (NTB, 2019). 

 

Archetti (2015) argumenterer for at det er en kausal link mellom terrororganisasjoner og 

mediedekning (s.136-137), og Laqueur (1976) går så langt som å si at nyhetsmediene er 

terroristenes beste venn (s.104). Forholdet blir også forklart som en symbiose (Martin, 1985, 

s.127): På den ene siden har terrororganisasjoner tradisjonelt sett vært avhengig av etablerte 

nyhetsmedier for å tilegne seg oppmerksomhet. På den andre siden har terror nyhetsverdi, noe 

som fører til flere lesere, som på sin side generer større inntekter til de etablerte nyhetsmediene. 

Dette fører oss over på det journalistiske dilemmaet når det kommer til dekning av 

terrorhendelser: hvordan kan journalister i vestlige demokratier utføre sitt samfunnsoppdrag 

ved å på den ene siden informere offentligheten om terrorhendelser, samt identifisere gruppene 

som står bak angrepene, uten å legitimere og anerkjenne dem? Og skal terrorgrupper faktisk få 

en stemme i de etablerte nyhetsmediene, eller er det bedre å sensurere dem (Grøndahl Larsen, 

2018, s.2)? 

 

Dette prosjektet vil ta for seg forholdet mellom etablerte norske nyhetsmedier og islamistiske 

terrorgrupper. Nærmere bestemt vil jeg se på hvordan terrorgruppen Den islamske stat (heretter 

omtalt som IS) omtales i nettavisene til VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2. 

Utgangspunktet for dette prosjektet er et inntrykk av at terror utført av ekstreme islamister får 

større plass i det norske mediebildet enn hva som er nødvendig for at leserne blir opplyste om 

situasjonen. Etablerte nyhetsmedier står i et «børs og katedral-dilemma» der de på den ene 

siden er et økonomisk produkt som må tjene penger, mens de på den andre siden er et sosialt 

produkt som skal opplyse borgerne om det samfunnet de er en del av (Schwebs og Østbye, 2013, 
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s.100). Som vi skal se på senere i oppgaven har terror stor nyhetsverdi, som igjen bidrar til å 

generere lesere og inntekter til avisene. Samtidig risikerer nyhetsmediene å løpe terroristenes 

ærend hvis de overdriver dekningen av terrorangrep. Et sentralt mål for terrorgrupper er 

medieoppmerksomhet, og slik kan de spre frykt til en stor gruppe mennesker (Schmid og de 

Graaf, 1982, s.16). For at nyhetsmediene ikke skal bli en aktør styrt av terroristenes narrativer, 

er det viktig at der skilles mellom informasjon som er i offentlighetens interesse og informasjon 

som offentligheten har interesse av (Schwebs og Østbye, 2013, s.279). Informasjon som har 

offentlig interesse er informasjon borgerne har nytte av for å kunne forstå samfunnet de er en 

del av. Informasjon offentligheten har interesse av handler på sin side om saker borgerne finner 

interessant, men som ikke er viktige for at de skal kunne forstå samfunnet eller for å bidra i 

den offentlige debatten.  

 

For å få innsikt i forholdet mellom etablerte norske nyhetsmedier og internasjonale 

terrorgrupper har jeg valgt å ta utgangspunkt i én spesifikk case. Jeg vil se på hvordan denne 

casen ble dekket av de fem utvalgte nettavisene, slik at jeg skal kunne svare på 

problemstillingen min. Problemstillingen vil bli presentert etter presentasjonen av casen. 

 

1.1 Case 
Som skrevet innledningsvis har voldelige ekstremister fått mye oppmerksomhet i norske og 

internasjonale nyhetsmedier gjennom de siste årene (Grøndahl Larsen, 2018, s.2), og særlig 

har IS fått mye mediedekning, etter blant annet flere brutale angrep mot vestlige mål. IS er en 

islamistisk militantgruppe, som i de siste årene har kontrollert områder i Syria og Irak. 

Gruppens øverste leder er den irakiske teologen og opprørslederen Abu Bakr al-Baghdadi. 

Internasjonalt blir IS ansett for å være en terrororganisasjon (Leerand, 2018:a).  

 

IS er svært fiendtligstilte overfor Vesten og deres kulturimperialisme, og de ser på seg selv 

som en del av den globale jihadistiske kampen mot Vesten (Leraand, 2018:a). De har utført en 

rekke terrorangrep mot mål i vestlige land, men de har også kidnappet og henrettet vestlige 

enkeltpersoner i Midtøsten. Over en periode på 3 måneder i slutten av 2014 sjokkerte IS verden 

ved å publisere videoer av henrettelser av en rekke vestlige journalister og hjelpearbeidere. Det 

første offeret var den amerikanske journalisten og krigsreporteren James Wright Foley. Foley 

hadde i mange år jobbet med å dekke konflikter i Midtøsten, først med borgerkrigen i Libya og 

senere med krigen i Syria. 22. november 2012 ble bilen han satt i stanset av bevæpnede menn 
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da den var på vei fra Syria til den tyrkiske grensen, og Foley ble kidnappet. Etter kidnappingen 

hadde ingen direkte kontakt med ham (Brustad, 2015). 

  

19. august 2014 publiserte IS en video på den sosiale nettverkssiden YouTube, som angivelig 

viste henrettelsen av Foley. Videoen ble fjernet av YouTube innen kort tid, men hadde rukket 

å spre seg til andre kanaler. Amerikanske myndigheter brukte omtrent et døgn på å verifisere 

at videoen var ekte og at det var Foley som var blitt henrettet. James Foley ble dermed den 

første amerikanske journalisten som ble henrettet av IS (Aale, 2014). 

  

Videoen IS publiserte heter «A message to America»  og varer i 5 minutter og 22 sekunder. 

Den begynner med et klipp fra en tale av daværende president i USA, Barack Obama, der han 

godkjenner en ny invasjon i Irak. Det neste bildet viser Foley i en oransje fangedrakt, knelende 

ved siden av en IS-kriger i sort drakt og med skjult ansikt. Foley holder en tale om hvorfor han 

er i den situasjonen han nå er i, og henvender seg blant annet direkte til broren sin, som jobber 

i det amerikanske flyvåpenet. Når han er ferdig med å snakke, tar mannen i de sorte klærne 

over ordet og henvender seg direkte til Obama. Han forteller at drapet på Foley er et svar på 

Obamas flyangrep mot IS-stillinger i Irak. Videre får man se at mannen stiller seg bak Foley 

med en kniv i hånden, før bildet kuttes. Det neste bildet viser en hodeløs kropp, med hodet 

plassert på magen til kroppen. Videoen avsluttes med at den svartkledde mannen viser frem en 

ny knelende fange i oransje drakt, angivelig den amerikanske journalisten Steven Sotloff. Den 

svartkledde mannen sier at livet til Sotloff avhenger av hva Obama velger å gjøre videre. 

  

02. september 2014 publiserte IS en ny video med navnet «A message to America». Videoen 

er tilsvarende videoen med Foley, bare at denne gangen er det Steven Sotloff som sitter 

knelende ved siden av den svartkledde mannen og holder en tale om hvorfor han nå skal 

henrettes. Fremgangsmåten er den samme i denne videoen, der den svartkledde tar ordet fra 

Sotloff, før bildet kuttes. Etter at Sotloffs hodeløse kropp blir vist frem, viser IS-krigeren frem 

nok en fange, den britiske hjelpearbeideren David Haines. Også denne gangen truer bøddelen 

med at livet til det neste gisselet avhenger av hva Obama velger å gjøre videre.  

  

Videoen av Haines´ henrettelse ble publisert 13. september 2014 med tittelen «A message to 

the allies of America». I motsetning til videoene av Foley og Sotloff, som begynner med klipp 

fra Obamas taler, begynner videoen av Haines med et klipp av den daværende britiske 

statsministeren, David Cameron. Haines må på samme måte som Foley og Sotloff holde en tale 
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om hvorfor han blir henrettet, før bøddelen tar over ordet og henvender seg direkte til Cameron. 

Den hodeløse kroppen til Haines blir filmet før de viser frem det neste offeret, den britiske 

hjelpearbeideren Alan Henning. Nok en gang truer bøddelen internasjonale myndigheter om å 

ikke involvere seg i konflikten i Irak og Syria. Hvis ikke ønskene deres blir oppfylt må også 

Alan Henning bøte med livet.  

  

Videoen av Henning sin henrettelse ble publisert 03. oktober 2014 og fikk navnet «Another 

message to America and its allies». Den inneholder alle de samme momentene som de tidligere 

videoene, og avsluttes med et klipp av den amerikanske hjelpearbeideren og tidligere soldaten 

Peter Kassig. Peter Kassig ble henrettet 16. november 2014, men videoen har blitt fjernet fra 

alle åpne nettsider. De som har sett videoen av Kassig har uttalt at den skiller seg fra de andre, 

da man ikke får se Kassig i live på forhånd, det ikke blir gitt noen uttalelse fra hverken Kassig 

eller bøddelen, samt at man ikke får se begynnelsen av henrettelsen, slik man får se i de andre 

videoene. Videoen viser kun et avkappet hode på en kropp (Reddit, 2014). Fordi videoen av 

Kassig ikke er mulig å finne, har jeg valgt å begrense casen min til henrettelsene av Foley, 

Sotloff, Haines og Henning. Kassig blir imidlertid omtalt i flere av artiklene som omhandler 

henrettelsen av Henning, så han vil bli nevnt senere i oppgaven. 

  

De 4 utvalgte henrettelsene i casen utføres og presenteres på samme måte. Det er maks to 

mennesker i bildet av gangen, det vil si bøddelen og offeret som blir henrettet, den halshuggede 

kroppen til personen som blir henrettet, og bøddelen og det neste offeret. Bøddelen fikk 

tilnavnet Jihadi-John, og ble senere identifisert som den britiske islamisten Mohammad 

Emwazi (Hooper, 2015). Emwazi ble drept i et droneangrep i november 2015, 27 år gammel 

(Verkaik, 2016). 

  

Henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning er ikke de første henrettelsene på vestlige 

journalister og privatpersoner av ekstreme islamister. I 2002 ble for eksempel den 

amerikansk/israelske journalisten Daniel Pearl kidnappet i Pakistan av al-Qaida, og senere 

halshugget. To år senere ble den amerikanske forretningsmannen Nicholas Evan Berg 

kidnappet og halshugget, også han av al-Qaida. Begge henrettelsene ble filmet og distribuert 

(Taylor, 2014). Forskjellen fra da til nå er at IS i 2014 ikke var avhengig av at etablerte, 

tradisjonelle nyhetsmedier skulle publisere videoene gjennom sine kanaler for at de skulle få 

oppmerksomhet. Nye mediers teknologi har åpnet opp for at terrorgrupper som IS kan publisere 
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henrettelsesvideoene gjennom egne sosiale mediekanaler og dermed nå ut til større grupper 

over geografiske avstander, uten å måtte gå gjennom en nyhetsredaksjon. 

 

1.2 Problemstilling  
Denne oppgaven undersøke hvordan norske nyhetsmedier, i form av norske riksdekkende 

aviser, dekker internasjonale terrorhendelser i sine nettaviser. Nærmere bestemt ønsker jeg å 

se på hvordan symbiosen terrororganisasjon/etablerte nyhetsmedier fungerer. I dekningen av 

terrorhendelser oppstår det en konflikt for nyhetsmediene, der de på den ene siden skal utføre 

samfunnsoppdraget sitt, nemlig sin plikt i å formidle og informere om vesentlige og aktuelle 

hendelser. På den andre siden risikerer pressen å bli et mikrofonstativ for terrorgruppene som 

utfører terroren, fordi oppmerksomhet i nyhetsmediene er en del av terrorgruppenes strategi 

for å få spredd sine narrativer og budskap til store masser. Den overordnede problemstillingen 

lyder derfor som følger: 

 

RQ: Hvilke utfordringer står nyhetsmediene overfor i dekningen av terrorhendelser, 

når de på den ene siden skal utføre sitt samfunnsoppdrag med formidling av nyheter, 

men på den andre siden risikerer å bli et mikrofonstativ for terrorgruppene som utfører 

terroren? På hvilke måter forsterker strukturelle endringer i mediebransjen disse 

utfordringene? 

 

Med mikrofonstativ for terrorgruppene mener jeg at nyhetsmediene blir en aktør som sprer 

terroristenes budskap ut til massene. Jeg ønsker å analysere denne utfordringen i lys av 

strukturelle endringer i mediebransjen, særlig relatert til digitalisering, økonomi og 

globalisering. For å kunne besvare den overordnede problemstillingen på best mulig måte har 

jeg valgt å dele problemstillingen inn i tre underproblemstillinger, eller forskningsspørsmål: 

 

- RQ1: Hvilke nyhetsrammer bruker norske nyhetsmedier når de omtaler IS? 

- RQ2: Hva preget nyhetsformidlingen av henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og 

Henning i de fem utvalgte nettavisene?  

- RQ3: I hvilken grad er det en gjensidig avhengighet mellom IS og etablerte norske 

nyhetsmedier?  
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I den videre teksten vil jeg bruke betegnelsen forskningsspørsmål når jeg omtaler 

underproblemstillingene og problemstilling når jeg refererer til den overordnede 

problemstillingen.  

 

Som det første forskningsspørsmålet tilsier ønsker jeg å finne ut av hvilke nyhetsrammer 

norske nyhetsmedier bruker når de omtaler IS. I teorikapittelet vil jeg vil komme nærmere 

tilbake til hva nyhetsrammer innebærer, men kort fortalt handler det om hvordan IS fremstilles 

i det norske mediebildet. Ved hjelp av dette forskningsspørsmålet vil jeg kunne se om noen 

tendenser går igjen i måten IS fremstilles på, og i hvilken grad fremstillingen for eksempel er 

ensidig eller nyansert. 

 

Med det andre forskningsspørsmålet ønsker jeg å finne svar på hva som preget fremstillingen 

av de fire henrettelsene i de fem utvalgte nettavisene. Ved å besvare dette forskningsspørsmålet 

vil blant annet kunne peke på hvordan de ulike nettavisene lignet hverandre i sine fremstillinger 

og på hvilke områder de skilte seg fra hverandre.  

 

Det siste forskningsspørsmålet søker å finne svar på om det eksisterer en gjensidig avhengighet 

mellom terrorgrupper og etablerte nyhetsmedier eksisterer mellom IS og nyhetsmediene i 

utvalget mitt. For å kunne belyse dette forskningsspørsmålet vil jeg blant annet trekke inn 

hvordan utviklinger på mediemarkedet eventuelt påvirker denne avhengigheten den ene eller 

den andre veien. 

 

1.3 Avgrensninger  
Forholdet mellom etablerte nyhetsmedier og terrorgrupper kan problematiseres og belyses på 

flere ulike måter, men for at prosjektet ikke skal bli for omfattende har jeg vært nødt til å gjøre 

noen avgrensninger. Som sagt vil prosjektet hovedsakelig ta utgangspunkt i hvordan 

henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning de ble dekket i norske nyhetsmedier i 

perioden 19.08.14-09.10.14. Jeg har konsentrert meg om nettavisene til VG, Dagbladet, 

Aftenposten, NRK og TV2. Det vil si at jeg ikke har sett på hvordan henrettelsene ble dekket i 

andre vestlige nyhetsmedier, ei heller andre norske aviser, verken på nett eller papir. Prosjektet 

vil ta for seg hvordan det endelige produktet ble fremstilt for publikum. Det vil si at jeg ikke 

gått i dybden på hvordan nyhetsmediene jobber med formidling av terror innad i redaksjonen, 
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hvilke redaksjonelle avgjørelser som ble tatt, eller hvilke etiske problemstillinger som har 

oppstått for nyhetsmediene underveis i perioden.  

 

Når det kommer til videoene av henrettelsene som IS publiserte på YouTube, kommer jeg til å 

fokusere på hvordan de fem nettavisene i utvalget kommuniserte hendelsen og innholdet i 

videoen videre til et norsk publikum. Det betyr at jeg ikke vil å se på hvordan IS har brukt 

videoene for eventuell rekruttering av nye fremmedkrigere. Jeg vil heller ikke analysere i 

dybden hvilke politiske mål og hvilken politisk motivasjon IS la til grunn for videoene. 

Ettersom at oppgaven ønsker å undersøke forholdet mellom IS og etablerte norske 

nyhetsmedier har jeg valgt å se bort fra dekningen i såkalte alternative medier. 

 

Målet med dette prosjektet er å få et overblikk over den samlede dekningen av henrettelsene 

av Foley, Sotloff, Haines og Henning i de norske nyhetsmediene i utvalget. Ved noen tilfeller 

vil jeg skille de ulike nettavisene i utvalget fra hverandre, men jeg vil hovedsakelig anse 

nyhetsmediene som en homogen gruppe. Det vil si at hovedfokuset ikke ligger på hvordan 

nettavisene skilte seg fra hverandre, men det samlede bildet nyhetsmediene skapte.  

 

1.4 Oppgavens oppbygging 
Denne oppgaven er bygget opp av seks kapitler. I det første kapittelet har jeg presentert studiens 

tematikk, casen denne studien baserer seg på, problemstilling og forskningsspørsmål, samt 

studiens avgrensninger. Kapittel 2 vil ta for seg de teoretiske perspektivene jeg har lagt til 

grunn for å kunne besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene, og tidligere forskning. 

Kapittel 3 er metodekapittelet. Dette kapittelet vil ta for seg de metodiske utvelgelsene jeg har 

gjort, hvilke variabler jeg har lagt til grunn for å kunne besvare problemstillingen og 

forskningsspørsmålene, samt de empiriske dataenes kvalitet og gyldighet. I det fjerde kapittelet 

vil jeg presentere og analysere funnene mine opp mot de tre forskningsspørsmålene. Jeg vil 

også presentere den overordnede dekningen fra dag til dag i perioden 19.08.14-09.10.14. I 

kapittel 5 vil jeg diskutere den overordnede problemstillingen opp mot funnene og analysen 

fra kapittel 4. Kapittel 6 består av konklusjon, oppsummeringer, samt videre forskning og 

prosjektets avgrensninger og mangler. 
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2 Teori  
 

I dette kapittelet vil jeg ta for meg tidligere forskning, samt ulike teoretiske perspektiver jeg 

har lagt til grunn for å kunne analysere dataene mine og besvare problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. I første omgang vil jeg gi en historisk redegjørelse for opprettelsen av 

IS, da dette vil være relevant for å forstå gruppens misnøye mot Vesten, men også for å forstå 

fremstillingen av IS i etablerte norske nyhetsmedier. I andre omgang vil jeg gå gjennom 

relevante tidligere forskning på feltet, ulike teoretiske medievitenskapelige og journalistiske 

perspektiver, samt utviklinger på mediemarkedet, da dette vil legge grunnlaget for de videre 

delene av oppgaven.  

 

2.1 Fra Golfkrigen til IS 
Situasjonen i Midtøsten er, og har lenge vært, svært komplisert. For å forstå hvordan IS vokste 

frem må man ha kjennskap til konfliktene og urolighetene i Midtøsten de siste tiårene. For 

denne oppgaven har jeg valgt å trekke historiske tråder tilbake til Golfkrigen. Både Golfkrigen 

og konsekvensene i etterkant av konflikten er svært sammensatte. Jeg vil presentere en svært 

forenklet oppsummering av konflikten, samt trekke frem utvalgte konsekvenser av konflikten 

som jeg anser som sentrale for oppgavens gang videre.  

 

Golfkrigen var en væpnet konflikt mellom hovedsakelig Irak og Kuwait, og varte fra august 

1990 til februar 1991. Den besto av to faser: Operation Desert Shield og Operation Desert 

Storm. Operation Desert Shield besto av at Irak invaderte og senere annekterte Kuwait, samt 

at de truet Saudi-Arabia. Dette resulterte i en flernasjonal intervensjon for å beskytte Saudi-

Arabia mot Irak. Den andre fasen, Operation Desert Storm bestod av frigjøringen av Kuwait 

(Leerand, 2019:a). FNs sikkerhetsråd fordømte invasjonen av Kuwait og prøvde lenge å få til 

en diplomatisk løsning på konflikten. Landene i Midtøsten ønsket hovedsakelig en ren arabisk 

løsning på konflikten, men etter blant annet en resolusjon i FNs sikkerhetsråd i januar 1991, 

gikk USA til krig mot Irak. Irak gikk tapende ut av Golfkrigen, og etter dens slutt ble de utsatt 

for et strengt sanksjonsregime fra FN (Leerand, 2019:a). Disse sanksjonene innebar blant annet 

strenge kontroller på Iraks våpenlagre. 
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Golfkrigen splittet landene i Midtøsten, der Jordan, Jemen og Den palestinske 

frigjøringsorganisasjonen (PLO) støttet Irak, mens 12 andre arabiske stater støttet Kuwait. For 

mange muslimer ble Golfkrigen ansett som et angrep på den samlede muslimske nasjonen, al-

Ummah (Nohrstedt og Ottosen, 2014, s.17). Golfkrigen førte til en splittelse mellom muslimske 

land og Vesten med deres allierte, deriblant Saudi-Arabia. Konflikten førte også til en splittelse 

innad i Saudi-Arabia, mellom de som støttet amerikanske utplasseringer i landet og de som var 

imot den (Stenersen, 2018).  

 

En av de som var imot den amerikanske militærstøtten var den rike saudiarabiske 

forretningsmannen Osama bin Laden, leder for den islamistiske gruppen al-Qaida (Stenersen, 

2018). I 1998 erklærte bin Laden og al-Qaida en global krig mot USA (FN-sambandet, 2019), 

blant annet fordi de hadde sett seg lei av USAs politiske, økonomiske og militære dominans. 

Al-Qaida utførte flere større og mindre angrep mot USA i tiden etter at de hadde erklært dem 

krig, der angrepet mot World Trade-Center og Pentagon 09. september 2001 (heretter omtalt 

som 9/11) var det største. Over 3000 mennesker mistet livet i angrepet, og det resulterte i at 

daværende president i USA, George W. Bush erklærte krig mot terror og ondskapens akse 

(Rodum, 2006).  

 

Som en del av krigen mot terror arbeidet den amerikanske regjeringen for et regimeskifte i Irak. 

De ønsket å fjerne Baath-regimet og landets president Saddam Hussein. USA hadde en visjon 

om å bidra til å demokratisere Midtøsten, for å stagge ekstremisme og terrorisme (Leraand, 

2019:b). Som påskudd for å invadere landet anklaget amerikanske myndigheter regimet og 

Saddam Hussein for besittelse av masseødeleggelsesvåpen, samt støtte til terrororganisasjoner. 

USA fremsatte et resolusjonsforslag for FNs sikkerhetsråd for en militær aksjon, men FN ga 

ikke sin tilslutning, da de mente det manglet bevis for påstandene USA kom med. USA valgte 

å likevel invadere landet i mars 2003. Utvalgte NATO-land, deriblant Storbritannia, støttet 

invasjonen (Leraand, 2019:b). 

 

I motsetning til Storbritannia stilte ikke Norge seg bak invasjonen av Irak. Det er imidlertid 

viktig å understreke at Norge har et militært samarbeid med USA gjennom NATO, også kalt 

Atlanterhavspakten. NATO er et militært forsvarssamarbeid mellom medlemslandene, og den 

sentrale bestemmelsen sier at “et væpnet angrep mot ett eller flere medlemsland er et angrep 

mot alle” (Cooper, 2019). Det betyr at Norge og USA er på samme side i eventuelle konflikter, 

og samarbeidet kan derfor være en sentral forklaring på hvorfor norske medier dekker terror 
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utført av ekstreme islamister slik de gjør. Jeg vil komme nærmere tilbake til dette senere i 

oppgaven. 

 

2.1.1 IS vokser frem 
Det er vanskelig å sette fingeren på akkurat når IS ble opprettet, ettersom organisasjonen har 

hatt flere ulike navn, ledere og tilknytninger til forskjellige grupper. Gruppen regnes imidlertid 

for å ha sitt utspring i den sunni-dominerte motstandsbevegelsen i Irak, etter den USA-ledende 

invasjon i landet i 2003 (Leraand, 2018:a), da under navnet Jama’at al-Tawhid wal-Jihad (JTJ). 

Fra 2004 var gruppen formelt en del av al-Qaida-nettverket i Irak, først kjent som al-Qaida i 

Irak, før de i 2006 endret navn til Den islamske staten i Irak (ISI). I 2013 endret gruppen på 

nytt navnet sitt, denne gangen til Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL) for å inkludere 

Syria som en del av sitt territorium (Leraand, 2018:a). Levanten er en eldre kulturell og 

geografisk betegnelse på et ikke-spesifikt definert område i den østlige delen av Middelhavet 

(Leraand, 2018:b).  

  

Etter et væpnet opprør mellom ISIL og en annen al-Qaida-tilknyttet gruppe, al-Nasura, i Syria 

i 2014, ble IS kastet ut av al-Qaida-nettverket og fortsatte som en egen gruppe, denne gangen 

under navnet Den islamske stat (IS) (FN-sambandet, 2018; Leraand, 2018:a). Navnet Den 

islamske stat i bestemt form var angivelig en del av gruppens propaganda for å lage et inntrykk 

av at gruppen hadde dannet en ny stat, uten klare geografiske avgrensninger (Leerand, 2018:a). 

Navneskiftet sammenfalt med at IS i juni samme år erklærte at de hadde opprettet et kalifat i 

de okkuperte områdene i Syria og Irak (FN-sambandet, 2018; Leraand, 2018:a). Kalifater har 

en lang og symbolsk betydning i Islam, ettersom at tidligere muslimske imperier gjerne ble 

omtalt som kalifater (FN-sambandet, 2018). Tradisjonelt sett er et kalifat en 

grenseoverskridende, religiøst fundert myndighet som skal være underlagt islamsk lovverk, det 

vil si Sharia-lover (FN-sambandet, 2018; Leraand, 2018:a). I følge FN-sambandet (2018) har 

IS som mål å gjenopprette det de betrakter som en tapt islamsk storhetstid i form av kalifatet, 

der kalifen er øverste leder både politisk og religiøst. Kalifatet til IS er imidlertid ikke anerkjent 

internasjonalt, men har heller blitt forsøkt nedkjempet militært av internasjonale styrker (FN-

sambandet, 2018). 

  

IS definerer seg selv som sunnimuslimer, samt at gruppen er salafistisk. Det vil si at de tror på 

en ren og reformistisk tilnærming til islam, at de ønsker å vende tilbake til en bokstavelig 
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tolkning av Koranen og at de ønsker å rense den islamske tro fra alle ikke-islamske elementer 

(Bangstad, 2016). De fremholder en tradisjonstro form for islamisme som anses for å være 

svært konservativ, med en ekstrem tolkning av Sharia (Leraand, 2018:a). IS blir internasjonal 

ansett for å være en terrororganisasjon som gjemmer seg bak religion i sin propaganda og 

krigføring. Den muslimske verden generelt avviser IS sin bruk og tolkning av Islam, og deres 

fortolkning av Koranen forvises av mange muslimske ledere over hele verden. Selv al-Qaida 

tar avstand fra IS sin overdrevne voldsbruk, som også er rettet mot muslimer (Leraand, 2018:a). 

 

2.1.2 Det vestlige fiendebildet etter Golfkrigen 
Vestlige nyhetsmedier har spilt en sentral rolle for Vestens forståelse av situasjonen i 

Midtøsten, og medienes rolle i dekningen av konfliktene er sentral i forståelsen av hvordan 

ekstreme islamister dekkes i vestlige nyhetsmedier i dag. Før jeg går videre i teorikapittelet vil 

jeg derfor ta for meg det bildet vestlige nyhetsmedier skapte av ekstreme islamister under 

Golfkrigen. 

 

Under Den kalde krigen ble Sovjetunionen ansett som Vestens fiende, da man fryktet en 

eventuell sovjetisk invasjon (Ottosen, 1995, s.23). En studie av Ottosen (1995) viser imidlertid 

at fiendebildet endret seg etter Sovjetunionens oppløsning, til å gjelde muslimer generelt og 

arabere spesielt, og da særlig etter Golfkrigen (s.23). Under Golfkrigen fikk irakere rollen som 

skurken, Kuwait ble offeret, og USA fikk rollen som helten i det narrativet vestlige 

nyhetsmedier presenterte. Det ble brukt en oss/dem retorikk, der oss var USA, med president 

Bush i rollen som helt, mens Irak var dem, med Saddam Hussein som «den store stygge ulven» 

i front. Det ble sympatisert med oss, mens dem på i de fleste sammenhenger ble demonisert 

(Ottosen, 1995, s.17-24). Konflikten ble i tillegg fremstilt som svart/hvitt fordi vestlige medier 

hadde en tendens til å «dra alle muslimer over en kam». Det faktum at den muslimske verden 

var svært splittet rundt Golfkrigen, ble i stor grad ignorert i det vestlige mediebildet (Ottosen, 

1995, s.22). Senere i teorikapittelet vil jeg komme nærmere tilbake til hvordan dette muslimske 

fiendebildet fortsatt eksisterer i dagens mediebilde, og da særlig etter 9/11. 

 

2.2 Terrorisme – den vanskelige definisjonen 
Ettersom terror og terrorisme er et hovedtema i dette prosjektet, ønsker jeg å definere konseptet 

før jeg går videre i oppgaven. Det er ingen enkel oppgave å skulle definere terrorisme og hva 

som gjør noe til en terrorgruppe. Hvordan en opprørsgruppe defineres kommer an på øyet som 
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ser. For noen blir en spesifikk opprørsgruppe ansett for å være terrorister, mens de for andre 

eksempelvis blir ansett som en frigjøringsgruppe (Norris, et.al, 2003, s.6; Schmid, 1989, s.545). 

Det finnes heller ikke én klar definisjon på hva terrorisme er. Begrepet må heller defineres ut 

ifra hvordan det skal brukes (Norris, 2003, s.6; Pattwell et.al, 2015, s.1123). Det foreligger 

flere definisjoner for konseptet «terror». Store Norske Leksikon definerer terrorisme som 

 

(…) bruken av vold mot sivile for å oppnå en ønsket effekt gjennom å spre frykt. 
Samtidig som fysiske terrorhandlinger medfører økt frykt, er den underliggende frykten 
for at slike handlinger skal bli satt ut i livet et viktig, psykologisk, element i terrorismen. 
Terror har derfor både en fysisk og psykisk side (Lia et.al., 2017). 

  

Tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annans definisjon av terrorisme var 

 

Any action constitutes terrorism if it is intended to cause death or serious bodily harm 
to civilians or non-combatants with the purpose of intimidating a population or 
compelling a government or an international organization to do or abstain from doing 
any act (Oziewicz, 2005). 

 

Schmid og de Graaf (1982) på sin side har definert terrorisme som 

 

(…) the deliberate and systematic use or threat of violence against instrumental (human) 
targets (C) in a conflict between two (A,B) or more parties, whereby the immediate 
victims C – who might not even be part of the conflicting parties – cannot, through a 
change of attitude or behaviour, dissociate themselves from the conflict (s.15). 

  

Terrorisme er med andre ord et komplekst begrep, og det finnes ingen vitenskapelig konsensus 

av hva det innebærer. En samlende definisjon for hvordan jeg forstår terrorisme i dette 

prosjektet er: Terrorisme blir ansett for å være systematisk bruk av tvungen trussel mot sivile, 

med politiske motiv og ved bruk av vold (Norris et.al., 2003, s.6). Systematisk peker mot å den 

måten at terrorismen gjerne er gjentakende, og ikke enkelthendelser. Til tross for dette kan man 

snakke om terrorhendelse eller terroraksjon i entall. Hovedmålene til terrorister er sivile deler 

av befolkningen, enten tilfeldige eller spesifikt utvalgte, som enten er en del av konflikten eller 

ikke. Ved å angripe tilfeldige utvalgte sivile mål med uforutsigbare angrep, bidrar terroren til 

å skape frykt i resterende deler av befolkningen (Norris et.al., 2003, s.7), slik at man kan tenke 

«jeg kan bli den neste». Terroristene får samtidig ofrene til å reflektere rundt angrepet og til å 

spørre seg selv «hvorfor angrep de oss?» (Nacos, 2007, s.20). Motivasjonen bak terror kommer 
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ikke alltid like klart frem, selv om terror først og fremst brukes for å oppnå politiske mål (Norris 

et al., 2003, s.7). Jeg vil komme nærmere tilbake til hvorfor henrettelsene av Foley, Sotloff, 

Haines og Henning blir som terror å regne. 

 

2.3 Framing av terror  
I det første forskningsspørsmålet ønsker jeg å finne svar på hvordan IS frames i norske 

nyhetsmedier, da måten en sak rammes inn på kan ha mye å si for hvordan saken blir oppfattet 

hos publikum. Framing av nyhetssaker handler om at nyhetsinnholdet blir lagt innenfor visse 

rammer eller kontekstualiseringer, ettersom det ikke er mulig å skulle belyse alle sidene av en 

hendelse. På norsk bruker vi ofte begrepet nyhetsrammer når vi snakker om framing, men jeg 

kommer til å bruke begrepene framing og nyhetsrammer om hverandre.  

 

Grunntanken i framing-teorien er at noen vinklinger, bilder, utviklinger og forståelser av 

hendelser blir trukket frem og lagt vekt på, til fordel for andre vinklinger, bilder, utviklinger 

og forståelser (Norris et al., 2003, s.10). Journalisten velger dermed ut visse aspekter av den 

oppfattede virkeligheten, og gjør dem mer fremtredende enn andre aspekter. Det vil si at en del 

av informasjonen blir trukket ut og fokusert på, slik at det blir lagt bedre merke til av publikum. 

Parallelt blir publikum geleidet vekk fra de aspektene som ikke blir inkludert i den gitte 

nyhetsrammen (Entman, 1993, s.52-54).  

 

Som sagt vil måten nyhetsinnhold blir framet på ha mye å si for publikums oppfatning av en 

hendelse. For eksempel kan enkle språklige og visuelle virkemidler ha stort utslag på hvordan 

publikum forstår og husker en hendelse. Det samme gjelder hvis potensielle uttalelser, 

forklaringer eller definisjoner blir utelatt (Entman, 1993, s.54). Det er imidlertid viktig å 

understreke at framing ikke bestemmer hva publikum skal mene i forhold til hendelsen de blir 

presentert for. Måten en sak er framet på kan ha en innvirkning på hvordan den blir oppfattet, 

men det kan også bli tolket annerledes (Entman, 1993, s.56). Det er fremdeles gjort lite 

forskning på hvordan framing av nyhetssaker påvirker den offentlige meningsdanningen, 

særlig i saker der to sider har to ulike tilbydere av nyhetssaker (Norris et al., 2003, s.11).  

 

Framing brukes i formidlingen av terrorhendelser, på samme måte som i formidling av andre 

hendelser og nyhetssaker. En journalist vil skrive om en terrorhendelse ut ifra et gitt ståsted, 

og velger å trekke frem visse aspekter. Norris et al. (2003) peker på at det i vid forstand særlig 
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er tre faktorer som former innrammingen av terrorhendelser: Grunnleggende fakta rundt selve 

terrorhendelsen, måten staten og offentlige kilder forstår og tolker hendelsene på og uttalelser 

fra talspersoner for de dissidente gruppene (s.12-13). Måten saken blir presentert på, alt fra 

hvilke ord som blir brukt og hvilke aspekt av hendelsene det blir fokusert på, til hvilke 

talspersoner som får komme til syne i mediebildet, er avhengig av hvilket ståsted 

nyhetsmediene som formidler hendelsen har.  

 

Etter Golfkrigen, og særlig etter 9/11 har det vært en bred konsensus blant vestlige statsledere, 

journalister og offentligheten generelt om hvordan man skal formidle og tolke terrorhendelser 

utført av ekstreme islamister (Norris et al., 2003, s.12). Terrorhendelser, der ofrene er vestlige 

statsborgere, og der de som utfører terroren er ekstreme islamister, blir formidlet fra et vestlig 

synspunkt, til et vestlig publikum. Dette innebærer at nyhetsdekningen ofte blir ensidig. Særlig 

i internasjonale konflikter, slik som kampen mot IS, er fiendebildet veldig klart, og der de som 

anses som allierte frames på en positiv måte, mens den som anses som fienden frames motsatt 

(Ottosen, 1995, s.22-24). Handlinger utført av ekstreme islamister blir gjerne fremhevet som 

grusomme, mens tilsvarende handlinger utført av allierte blir ignorert eller rettferdiggjort 

(Ottosen, 1995, s.22). En annen tendens er at vold utført av muslimer raskt omtales som 

terrorisme i vestlige nyhetsmedier. Når vestlige, hvite personer utfører lignende angrep, har de 

til sammenligning gjerne blitt omtalt som drapsmenn eller massedrapsmenn (Omdal, 2018).  

 

I andre deler av verden, for eksempel i områder der IS har hatt kontroll på mediene, er det 

nærliggende å anta at hendelsene frames på andre måter. Ordet terror blir kanskje byttet ut med 

frihetskamp. Der Foley og de andre blir omtalt som ofre i vestlige nyhetsmedier, blir de kanskje 

omtalt som fienden i IS-kontrollerte medier. Den norske islamisten Mohyeldeen Abo Al-Hasan 

brukte eksempelvis betegnelsen terrorist om James Foley etter at han ble henrettet (Jørstad et 

al., 2014). Samme hendelsen kan med andre ord skape to totalt forskjellige oppfatninger hos 

publikum, avhengig av hvordan saken blir rammet inn i nyhetsmediene.  

 

2.4 Terror som kommunikasjon  
Terrorisme kan ses på som en form for kommunikasjon (Archetti, 2014, s.2), og i følge 

Klopfstein (2006) kan man ikke skille kommunikasjon fra terrorisme (s.107). Uten 

kommunikasjon blir terroren sterk redusert, argumenterer han. Terrororganisasjoner ønsker 

gjerne oppmerksomhet, anerkjennelse og legitimitet når de utfører terrorangrep (Nacos, 2007, 
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s. 46), blant annet for å kunne påvirke politisk agenda og undergrave autoriteter på 

motstanderens side (Norris et.al., 2003, s.8). Ettersom nyhetsmediene tradisjonelt sett har sittet 

på stor makt i forhold til hvilken informasjon offentligheten får, har terroristene tradisjonelt 

sett søkt oppmerksomhet fra nyhetsmediene for å kunne kommunisere sitt budskap til 

«fienden» med størst mulig effekt og mest mulig oppmerksomhet (Schmid og de Graaf, 1982, 

s.16). For terrorgrupper er ikke nødvendigvis antall ofre det viktigste når terrorhandlinger 

utføres. Det er viktigere med stor oppmerksomhet, blant annet for å kunne spre frykt. Offeret 

er dermed ikke et mål i seg selv, men heller et middel for å få oppmerksomhet rundt 

budskapet (Nacos, 2007, s.46; Schmid og de Graaf, 1982, s.15). Senere i oppgaven vil vi 

imidlertid se at maktforholdet mellom tradisjonelle nyhetsmedier og terrorgrupper har endret 

seg. Faktorer som digitalisering og globalisering har blant annet åpnet opp for at terrorgrupper 

ikke er like avhengig av de tradisjonelle nyhetsmediene for å spre sine budskap, som de var for 

bare noen tiår tilbake. 

 

Tradisjonelt sett har man gjerne snakket om medieorientert terrorisme. Det vil si terrorisme 

som er utført med den hensikten å få stor medieoppmerksomhet, som igjen vil gi 

terrorgruppene stor oppmerksomhet i offentligheten generelt (Martin, 2006). Nacos (2007) 

beskriver det hun kaller «mass-mediated terrorism» (s.15). Med dette mener hun at 

terrorgrupper strategisk regner på konsekvensene av handlingene sine og hvor stor 

sannsynligheten det er for at handlingene vil få oppmerksomhet gjennom nyhetsmediene. 

Eksempelvis var terrorgruppen Black September klar over at de ville få massiv mediedekning 

da de under OL i München i 1972 stormet stadion på direktesendt TV og kidnappet flere 

israelske utøvere og trenere. Fordi flere hundre millioner mennesker allerede så på TV-

sendingen da angrepet skjedde, var de garantert internasjonal oppmerksomhet (Schmid, 1989, 

s.547; Schmid og de Graaf, 1982, s.17 og 30; Archetti, 2015, s.136). Al Qaidas 9/11-angrep er 

et annet eksempel på terrorangrep der terroristene visste at angrepet ville få enorm 

medieoppmerksomhet. Det har til og med vært spekulert i om angrepet på nord-tårnet var 

forsinket med vilje, slik at alle TV-kameraene i New York skulle være fokusert inn når angrepet 

skjedde, for sterkest mulig effekt (Archetti, 2015, s.136). All terrorisme er imidlertid ikke 

medieorientert i like stor grad, og behovet for medieoppmerksomhet varierer fra gruppe til 

gruppe og fra hendelse til hendelse (Surlette et al., 2009, s.360). Synlighet i etablerte 

nyhetsmediene regnes likevel for å være en svært sentral del av terrorisme. 
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Terror er, som definisjonen tilsier, en voldelig kommunikasjonsform. Det har en sender 

(terroristen), et budskap, et offer og en mottaker (Schmid og de Graaf, 1982, s.15). For at en 

voldelig handling skal kunne regnes som terror, må det være vitner, og som nevnt over, har 

nyhetsmediene tradisjonelt sett hatt en sentral rolle i å spre terroristenes kommunikasjon 

(Schmid og de Graaf, 1982, s.15). Terror utført i liten skala, men som blir bevitnet av mange, 

og da gjerne spredt videre gjennom mediene til et enda større publikum, er mer effektivt enn 

terror utført i stor skala, men som blir bevitnet av få, og som får lite medieoppmerksomhet 

(Schmid og de Graaf, 1982, s.19). Opprørsgruppers evne til å kommunisere ved hjelp av terror 

har dermed vært avhengig av medienes vilje til å kommunisere terrorhendelsene og de 

eventuelle budskapene terrorgruppene kommer med i forbindelse med hendelsene (Schmid og 

de Graaf, 1982, s.27-28). Jo større oppmerksomhet et terrorangrep får, desto større er effekten 

av angrepet. 

  

Schmid sammenlignet i 1989 terrorisme med et tre som faller: Hvis et tre faller i skogen, men 

ingen verken ser eller hører det, er det som om det ikke har falt. Det samme gjelder for 

terrorisme. Hvis ingen ser eller hører terrorangrepet, er det som at det ikke har skjedd. De siste 

hundre årene har imidlertid nyhetsmediene vært tilstede for å rapportere om trær som faller, 

det vil si terrorangrep som skjer, som folk ellers ikke ville visst om (Schmid, 1989, s.541). 

Schmid drar det lenger når han påstår at terroren er så avhengig av massemediene, at hadde det 

ikke vært for massemedienes rapportering, ville det ikke vært så mange terrorangrep. I følge 

Schmid (1989) får nyhetsmediene en rolle som med-produsenter når de rapporterer om 

terrorangrep. De formidler ikke bare nyheter, men de har også en sentral rolle i produksjonen 

av hendelsene (s.541). Med det mener han at uten nyhetsmedienes formidling av hendelsene, 

hadde terror vært et ineffektivt middel for oppmerksomhet rundt et en sak. 

 

2.5 Pressens samfunnsoppdrag 
For å forstå samspillet mellom terrorgrupper og etablerte nyhetsmedier, ser jeg det nødvendig 

å gjøre rede for hvilken rolle etablerte nyhetsmedier har i vestlige demokratier. I de kommende 

delkapitlene vil jeg derfor ta for meg pressens samfunnsoppdrag, nyhetsmedienes antatte makt, 

samt utviklinger på mediemarkedet. Jeg vil knytte disse momentene opp mot formidling av 

terror.  
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Etablerte nyhetsmediene besitter et viktig samfunnsoppdrag i moderne demokratier (Bjerke, 

2010, s.69), der blant annet kritisk journalistikk skal bidra til å heve kvaliteten på 

samfunnsdebatten (Bjerke, 2011, s.208; Eide, 2008, s.53). Christians et al. (2009) peker på tre 

sentrale oppgaver nyhetsmedier innehar i vestlige demokratier (s.116). De skal for det første 

observere og informere offentligheten om hendelser som er relevante for dem. For det andre 

skal de, som en individuell aktør, delta i den offentlige sfære. Det vil blant annet si at de skal 

sette hendelser i kritiske lys, drive beslutningspåvirkning og være et rom for offentlig 

meningsdanning. For det tredje skal de være en plattform eller kanal for stemmer og kilder som 

står utenfor mediene. For at nyhetsmediene skal utfylle disse oppgave er de avhengige av 

publikums tillit, at de aktivt deltar i demokratiet, at de er redaksjonelt uavhengige, samt at de 

gir rom for at ulike stemmer i samfunnet faktisk kommer frem (Christians et al. 2009, s.116-

117).  

 

I Norge står pressens samfunnsoppdrag nedfelt i første kapittel av Vær Varsom-plakaten, som 

blant annet sier at ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnleggende elementer 

i et demokrati. Videre sier den blant annet at pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn 

kommer til uttrykk (Vær Varsom-plakaten, 2019). Larsen og Ihlebæk (2014) skriver at “ (…) 

journalistikken ideelt sett betjene offentligheten gjennom løpende rapportering, kritisk 

gravejournalistikk og ved å presentere et mangfold av perspektiver” (s.107). Journalistikken 

har med andre ord som oppgave å informere publikum om hva som foregår i samfunnet, slik 

at publikum blir opplyste og kan gjøre seg opp en mening om samfunnet de er en del av (Nacos, 

2007, s.64). Det er også viktig at ulike stemmer blir hørt og at nyhetsmediene presenterer ulike 

vinklinger og synspunkter.  

 

Nyhetsmediene blir plassert i en vanskelig posisjon når det kommer til formidling av 

terrorangrep. På den ene siden skal de oppfylle samfunnsoppdraget. På den andre siden er det 

en hårfin balanse mellom informering av terrorhendelser eller terrorgruppers aktiviteter, og 

legitimering av terrorgruppers kommunikasjon. Det er i publikums interesse å bli informert om 

terrorangrep, ettersom at det vil gjøre dem mer opplyst om samfunnet de er en del av. 

Formidling av terrorhendelser er som beskrevet over en måte for terrorgrupper å tilegne seg 

legitimitet og anerkjennelse på, og nyhetsmediene er dermed med på å gi terroristene en 

stemme. Samtidig kan man spørre seg om sensurering av terroristenes stemme, eller å unnlate 

å skrive om viktige hendelser som for eksempel terrorhendelser, er forenlig med kjernen i 
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samfunnsoppdraget - nemlig at publikum blir presentert et mangfold av perspektiver, og at de 

blir opplyst om samfunnet de er en del av. 

 

2.6 Pressens dagsordensettende funksjon og medias makt 
Mye av informasjonen vi får om verden får vi gjennom mediene, og som jeg gjorde rede for i 

delkapittelet om framing, presenterer nyhetsmediene hendelser innenfor visse nyhetsrammer. 

Spørsmålet om hvor stor makt mediene har, blir derfor sentral i forhold til hvor påvirket vi blir 

av informasjonen vi får, samt den vinklingen vi presenteres for gjennom nyhetsmediene. Dette 

gjelder særlig for hendelser vi ikke selv har mulighet til å observere. For å kunne forstå hvorfor 

mediene spiller en sentral rolle i vår forståelse av terrorhendelser vil jeg under ta for meg 

medienes dagsordensettende funksjon, samt gjøre rede for den antatte makten mediene har i 

dagens samfunn. 

 

Ved siden av å være nyhetsformidler og arena for offentlig samtale, har nyhetsmediene 

tradisjonelt sett sittet på et privilegium der de kan påvirke hva og hvem som skal bringes frem 

i offentligheten (NOU 2010:14). Ved å velge ut hvilke saker som skal bli nyheter, er pressen 

med på å sette dagsorden. Som jeg kommer tilbake til har utviklingene på mediemarkedet, da 

særlig digitaliseringen av mediene, gjort at nyhetsmediene gjerne har en samlet dagsorden. 

Med det menes det at de ulike nyhetsmediene fremhever de samme sakene som viktige 

(Schwebs og Østbye, 2013, s.234). Pressens dagsordensettende funksjon vil si at hendelser som 

blir tatt opp i mediene får oppmerksomhet hos publikum. Jo større oppmerksomhet en bestemt 

hendelse får i mediene, desto større blir publikums interesse for nettopp denne hendelsen 

(Iyengar, 2014, s.3-4). Medienes dagsorden blir i større eller mindre grad publikums 

dagsorden. Mediene bestemmer ikke hva publikum skal mene, men heller hva publikum skal 

mene noe om (Cohen, 1963 i Iyengar, 2014, s.4), og pressen er på den måten med på å skape 

publikums oppfatning av hvordan verden fungerer.  

 

At mediene har en eller annen form for påvirkning på brukerne er et godt etablert faktum. Synet 

på hvor sterk denne påvirkningen er på hva folk tenker og hvordan de handler, er imidlertid et 

mer komplisert spørsmål. Gjennom historien har synet på medienes publikumspåvirkning 

variert (Schwebs og Østbye, 2013, s.212), og vi skiller gjerne mellom tre epoker i forskningen 

på medienes påvirkning på publikum: de allmektige mediene, de maktesløse mediene og de 

mektige mediene.  
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Tanken om at mediene var allmektige dominerte fra slutten av 1800-tallet til rundt 1940. 

Massemedier som for eksempel radio, gjorde at man for første gang i historien kunne nå hele 

befolkningen på en gang, og forskerne mente at mediebudskapene hadde sterk innvirkning på 

folk (Schwebs og Østbye, 2013, s.212-213). Grunntanken var at publikum ukritisk overtok 

meningene som ble presentert gjennom massemediene. Fra 1940-årene begynte forskerne å 

stille spørsmål ved hvor sterk påvirkningskraft massemediene faktisk hadde. Det var ikke 

mulig å bevise den enorme antatte påvirkningskraften det ble påstått at massemediene hadde. 

Tvert imot fant psykologer at mennesker har en tendens til å se bort fra budskap som strider 

med deres grunntanker, og at man selektivt eksponerer seg for innhold som ikke utfordrer egne 

verdier (Schwebs og Østbye, 2013, s.213-218). Mediene ble derfor ansett for å være 

maktesløse.  

 

Fra 1960-årene stilte forskningen seg mer kritisk til konklusjonen om at mediene var 

maktesløse. Forskerne hadde problemer med å forklare visse fenomener dersom mediene ikke 

hadde noen form for påvirkning på mottakerne. Det ble derimot konkludert med at mediene 

var mektige, og at mediebruk hadde en eller annen form for konsekvenser for brukerne. Om 

man ikke kunne bevise at brukerne ble påvirket av selve budskapet, så hadde i det minste 

bruken i seg selv konsekvenser, for eksempel ved at mediebruk stjeler tid fra andre ting. 

(Schwebs og Østbye, 2013, s.218-219).  

 

Dagens forskere har liten tro på at enkeltstående nyhetsartikler og tv-programmer har stor 

påvirkning på konsumentenes holdninger og meninger. Tvert imot ser det ut til at publikum 

har en tendens til å avvise syn som strider med egne grunnholdninger (Enjolras et al., 2013). 

Mediene kan imidlertid i stor grad kontrollere på hva vi får kunnskap om, gjennom blant annet 

sin dagsordensettende funksjon. Mottakeren har selv makt til å definere medieinnholdet de blir 

tilbudt, men mye tyder på at de tradisjonelle nyhetsmediene har makt til å legge til rette for 

hvilke tolkningsrammer publikum skal forstå den nye kunnskap på. Mediene er dermed verken 

allmektige eller maktesløse, men de har makt. Enkeltbudskap kan ha liten til ingen effekt, men 

eksponering for en type budskap eller enkelte holdninger over lang tid kan påvirke (Schwebs 

og Østbye, 2013, s.221-222).  

 

I de senere årene har vært forsket en del på hvor stor påvirkning mediene har på publikums 

oppfatning av samfunnet, og man anser at det er nødvendig med kunnskaper om medienes 
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påvirkning for å forstå hvordan samfunnet fungerer (Waldahl, 2008 s.12). På den ene siden er 

faktorer som alder, kjønn, bosted og utdanning med på å forme vår virkelighetsoppfatning. På 

den andre siden har også det bildet mediene presenterer vist seg å være med på å påvirke vår 

oppfatning av verden (Schwebs og Østbye, 2013, s.236). Mennesket oppfatter med andre ord 

verden gjennom sin egen deltakelse i den, men også gjennom symbolske representasjoner som 

de får gjennom for eksempel mediene (Waldahl, 2008, s.231-232). Medienes fremstilling av 

ulike hendelser påvirker våre kunnskaper, holdninger og handlinger (Waldahl, 2008, s.12), og 

de har en større påvirkningskraft i formidling av hendelser som er fjernt fra publikums eget 

ståsted. Det gjelder for eksempel i hendelser som foregår langt unna leseren geografisk, slik 

som i tilfellet med henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning. Leseren ikke har 

mulighet til å oppleve hendelsen direkte, og må derfor i større grad stole på nyhetsmedienes 

beretninger (Waldahl, 2008, s.233).  

 

Det er imidlertid fortsatt stor uenighet og usikkerhet om akkurat hvor stor påvirkningskraften 

mediene faktisk har overfor publikum. Det er viktig å huske på at mediene bare er én (ganske 

sentral) brikke i en ellers ganske komplisert samfunnsstruktur, og dagens samfunn, der mediene 

er integrert i allmenne prosesser på ulike samfunnsnivå, gjør mediepåvirkning til et uoversiktlig 

felt det er vanskelig å få konkret kunnskap om (Waldahl, 2008, s.13-15).  

 

2.7 Nyhetskriterier  
For å forstå hvorfor henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning ble ansett som nyheter 

i norske aviser, er det nødvendig å gjennomgå hvilke kriterier som ligger til grunn for at noe 

blir ansett som en nyhet. Som sagt setter pressen dagsorden ved å velge ut hvilke saker som 

skal bli nyheter, og en av nyhetsmedienes viktigste roller i samfunnet er formidling av nettopp 

nyheter. Nyheter blir til gjennom kompliserte prosesser, og det er vanskelig å gi enkle svar på 

hvorfor nyhetene blir som de blir (Eide og Ottosen, 2008, s.8). Det kan likevel pekes på noen 

ulike kriterier som må ligge til grunn for at en hendelse skal kvalifisere som en nyhet. 

Nyhetsmediene har ikke mulighet til å formidle alt som skjer i samfunnet. De må derfor gjøre 

en utvelgelse over hvilke hendelser som skal presenteres (Bjerke et al., 2012, s.26). Kriteriene 

for hva som er en nyhet og hva som ikke er det blir til stadighet revidert og konkretisert, og i 

dag snakker vi om særlig fem nyhetskriterier, gjerne samlet under akronymet VISAK. Dette 

står for vesentlighet, identifikasjon, sensasjon, aktualitet og konflikt (Bjerke et al., 2012, s.27, 

Eide og Ottosen, 2008, s.7). Vesentlighet handler om at hendelsen er av betydning for publikum 
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eller at det er viktig kunnskap om samfunnet som publikummet er en del av. Identifikasjon 

handler på sin side om at publikum kan identifisere seg med hendelsen sosialt, kulturelt eller 

geografisk. Sensasjon går på om hendelsen er uvanlig eller oppsiktsvekkende, mens aktualitet 

handler om at hendelsen generer ny kunnskap, at det er ny informasjon eller at det er noe som 

skjer her og nå. Konflikt går på om det er en motsetning mellom en eller flere parter, enten i 

form av personer eller interesser.  

 

I tillegg til VISAK har eksklusivitet blitt inkludert som et sjette nyhetskriterium. Eksklusivitet 

handler i utgangspunktet først og fremst om konkurransen mellom ulike nyhetsmedier, og går 

over på idealet om å være først ute med en nyhet (Bjerke et al., 2012, s.27). Faktorer som 

digitalisering og globalisering fører til at flere medieaktører kommer på banen, at konkurransen 

mellom de ulike aktørene blir større og at publiseringen skjer raskere. Publikum får dermed 

automatisk flere valgmuligheter for hva de ønsker å eksponere seg for, og de kan holde seg 

oppdatert i sanntid av den aktøren de føler gir den beste informasjonen, enten det er private 

eller profesjonelle aktører, nasjonale eller internasjonale. Ambisjonen med å være først ute kan 

derfor være vanskelig å oppnå. Spørsmålet blir dermed om eksklusivitet, det vil si ambisjonen 

om å være først ute, blir erstattet med målet om å tilby noe de andre ikke kan tilby, for å tilegne 

seg størst mulig publikum. Dette kan for eksempel innebære å tilby vinklinger av hendelsene 

som de andre aktørene ikke tilbys, eller å tilby mer informasjon om hendelsen enn det 

konkurrentene gjør.  

 

For å få oppmerksomhet i nyhetsbildet er det viktig å skille seg ut og oppfylle nyhetskriteriene. 

Jo flere kriterier som oppfylles, jo større sannsynlighet er et for at saken blir en nyhet.  

Maktutredningen fra 2003 sier at «den som vil gjøre seg gjeldende offentlig må tenke og handle 

journalistisk» (NOU, 2003:19). Det vil si at de må vite hvordan de skal gjøre seg aktuelle i 

nyhetsbildet. Terrorgrupper har funnet ut at ved å produsere sensasjonelle begivenheter i form 

av for eksempel terrorangrep, blir de aktuelle og tilegner seg nyhetsverdi, som igjen generer 

synlighet (Schmid, 1989, s.552). Schmid (1989) spurte en rekke nyhetsredaktører hvorfor de 

mente terror hadde nyhetsverdi, og kom frem til tre hovedgrunner (s.552). For det første ble 

det pekt på at terrorhendelser vekker publikums oppmerksomhet, blant annet på grunn av 

terroristenes hensynsløshet og uforutsigbarhet. For det andre er terrorhendelser dramaturgisk 

og teatralsk spennende narrativer, med tilfeldige ofre som publikum gjerne identifiserer seg 

med. Det kunne med andre ord vært hvem som helst i publikum som var det tilfeldige offeret. 
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For det tredje skaper terrorhendelser gjerne politiske kriser, avslører sikkerhetssvakheter i 

samfunnet og de har både politiske og sosiale konsekvenser (Schmid, 1989, s.552-553).  

 

2.8 Digitalisering 
Ettersom at dette prosjektet tar utgangspunkt i fire videoer IS publiserte på den sosiale 

nettverkstjenesten YouTube, men også fordi jeg tar utgangspunkt i hvordan henrettelsene ble 

dekket i norske nettaviser, er det sentralt å ta for seg hvordan digitale utviklinger av mediene 

påvirker blant annet nyhetsformidling. Mediemarkedet er i stadig endring, og endringene 

påvirker de ulike leddene i nyhetsproduksjonen. De siste årene har medielandskapet i særlig 

grad vært preget av en digitalisering. Digitalisering av medielandskapet vil si kommunikasjon 

på digitale plattformer, gjort tilgjengelig av datateknologi (Klopfstein, 2006, s.109). 

Digitalisering av mediene vil på sin side si at analoge medier blir konvertert til digitale medier, 

som for eksempel at man i dag kan finne nettutgaver av analoge aviser (Brantbergseng, 2017). 

Det har i tillegg vært en fremvekst av nye digitale medier, som for eksempel sosiale medier. 

Digitaliseringen gjør det mulig for all informasjon å komme i samme form, og skillene mellom 

for eksempel datateknologi og kringkasting blir brutt (Eide et al., 2008, s.19).  

 

Digitaliseringen har både skapt muligheter og utfordringer for de tradisjonelle nyhetsmediene. 

Det har blant annet åpnet opp for at tradisjonelle nyhetsmedier kan publisere innhold simultant 

med at hendelsene faktisk skjer, ettersom at de har en kontinuerlig deadline i nettavisene. 

Nyhetsmediene kan også potensielt nå ut til større publikumsgrupper over større avstander, 

ettersom at internett fjerner geografiske grenser. Nyhetsmediene har samtidig mulighet til å gå 

inn og redigere allerede publiserte saker, oppdatere dem når det skjer utviklinger i hendelsene, 

lenke internt til tidligere nyheter i samme sjanger og/eller hendelse, og de kan kommunisere 

direkte med publikum i kommentarfeltene. Det er heller ingen plassmangel på internett, så det 

er ingen begrensinger på antall artikler som kan publiseres (Ottosen og Krumsvik, 2015).  

 

Kontinuerlige oppdateringer og deadliner er en av de største fordelene nettaviser har i forhold 

til papiraviser. Kontinuerlige oppdateringer kommer i flere former. For eksempel har 

journalister muligheter for kontinuerlig å publisere artikler med lite informasjon, for så å 

supplere med mer informasjon etterhvert som de får det. Et annet verktøy er såkalte livefeed-

oppdateringer i et direktesenter. Som vi skal se av dekningen av de fire henrettelsene i casen, 

faller flere av NRKs artikler under sjangeren livefeed-oppdatering. Livefeed-oppdateringer, 
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livefeed-rapporteringer eller livefeed-journalistikk er tradisjonell journalistikk, kombinert med 

moderne digitale teknologier. Jeg vil fra nå av bruke begrepet «livefeed-oppdateringer» om 

konseptet. Thurman og Walters (2012) definerer livefeed-rapportering (live blogging) som “a 

single blog post on a specific topic to which time-stamped content is progressively added for a 

finite period - anywhere between half an hour and 24 hours”. I livefeeden får publikum 

presentert korte nyhetsoppdateringer i nå-tid, slik at man slipper å vente på fullstendige 

nyhetsartikler. Livefeed-oppdateringer endrer måten nyheter blir produsert, presentert og 

konsumert (Thurman og Walters, 2012), og gjør det mulig for publikum å holde seg oppdatert 

på nyhetshendelsene når de skjer.  

 

Det har vært gjort lite forskning på livefeed-oppdateringer og hvilken effekt den har for 

kvaliteten på journalistikken, samt publikums oppfatning av de presenterte hendelsene 

(Thurman og Walters, 2012). Noen kommentatorer er imidlertid urolige for at kontinuerlige 

livefeed-oppdateringer kan føre til overdreven informasjonsstrøm (Anderson, 2011), fordi man 

får oppdateringer på nyhetshendelsene på løpende bånd. I noen saker har livefeed-

oppdateringene også en tendens til å komme som i tillegg til nyhetsartiklene, og ikke som en 

erstatning. Mediebrukerne får dermed dobbelt opp med informasjon, som igjen kan resultere i 

et inntrykk av at sakene er større enn de er. 

 

Selv om digitaliseringen har ført med seg flere fordeler for nyhetsmediene, blir det også 

argumentert for at journalistikken er i krise som følge av digitaliseringen (Steen-Johnsen et al., 

2016). For det første tjener avisene mindre på annonsører på nett. For det andre må avisene 

slåss om annonseinntekter med store internasjonale medieaktører som for eksempel Facebook 

og YouTube (Ottosen og Krumsvik, 2015, s.26; Steen-Johnsen et al., 2016). Økonomiske 

utfordringer har ført til nedbemanninger i redaksjonen, som videre har ført til at færre 

journalister må gjøre mer arbeid. Dette gjør blant annet at noe av den kritiske 

dybdejournalistikken kan bli nedprioritert, til fordel for forenklet, standardisert og 

markedstilpasset journalistikk (Roppen, 2015, s.63). Kontinuerlig deadline og behovet for å 

være raskt ute med en sak kan slik gå på bekostning av kvaliteten av artiklene og faktasjekking 

(Steen-Johnsen et al., 2016, s.194).  
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2.8.1 Nye medier skaper nye medieaktører 
Samtidig med at digitalisering har åpnet opp for fordeler og utfordringer i selve 

nyhetsproduksjonen, har digitale medier skapt større konkurranse mellom tilbydere av 

medieinnhold. For det første har publikum tilgang på en mengde både nasjonale og 

internasjonale aviser på internett, ettersom at internett fjerner geografiske grenser. For det 

andre kan private aktører ytre seg i offentligheten i mye større grad enn tidligere. Med private 

aktører mener jeg eksempelvis ikke-etablerte nyhetsmedier, interesse-organisasjoner og 

privatpersoner. Særlig gjennom sosiale medier kan private aktører blir produsenter av 

medieinnhold, og brukere kan lett finne innholdet som produseres. Tradisjonelle nyhetsmedier 

får dermed konkurranse både fra en mengde nyhetsmedier de ikke hadde konkurranse fra 

tidligere, men også private aktører.  

 

Hannemyr et al. (2015) forklarer sosiale medier som “nettbaserte tjenester som legger til rette 

for brukerskapt innhold og interaksjon mellom brukere” (s.99). Sosiale medier legger til rette 

for mange-til-mange-kommunikasjon, og det er ikke nødvendigvis et klart skille mellom 

avsender og mottaker (Aalen, 2015, s.19). Sosiale medier har blitt beskrevet som en 

kommunikasjonsrevolusjon (Hannemyr et al., 2015, s.100), der alle som har tilgang på internett 

i teorien kan skape, publisere og dele medieinnhold. Det snakkes dermed om en deltakerkultur 

(Eide et al., 2008, s.19).  

 

I likhet med andre private aktører har også terrorgrupper beveget seg inn på digitale flater. Ny 

kommunikasjonsteknologi som digitale medier gjør det lettere og billigere for terrorister å 

promotere sin sak, kommunisere, og dele grafiske multimedia som videoer og bilder med 

verden rundt dem (Klopfstein, 2006, s.117). Gjennom digitale medier kan de kommunisere 

både en-til-en på tvers av geografiske avstander, samtidig som de kan drive en-til-mange 

kommunikasjon på sosiale medier og andre nettsteder (Klopfstein, 2006, s.109-110). På den 

måten kan de kommunisere eget narrativ til det tiltenkte publikum, til tross for geografiske 

avstander, og uten å måtte gå gjennom etablerte nyhetsmedier (Klopfstein, 2006, s.108).  

 

Nye medieaktører har endret noe av nyhetsmedienes dagsordensettende makt. Der de etablerte 

nyhetsmediene før hadde mer eller mindre enerett på å sette dagsorden, går i dag evnen til å 

påvirke dagsorden i samfunnet begge veier. Det vil si at nyhetsmediene setter dagsorden for 

publikum, men at publikum også er i en posisjon der de kan sette dagsorden for nyhetsmediene 
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(Schwebs og Østbye, 2013, s.234). Særlig har sosiale medier åpnet opp for at de som ønsker 

det kan uttrykke seg offentlig og potensielt nå ut til store mottakergrupper. Dette gjelder også 

terrorister som ønsker å spre sine budskap til et større publikum. Terrorister publiserer for 

eksempel voldelige videoer i håp om at det skal bli plukket opp og spredd videre av de 

tradisjonelle nyhetsmediene (Klopfstein, 2006, s.113). Digitaliseringen desentraliserer dermed 

de tidligere maktstrukturene, der massemediene publiserte innhold, og publikummet 

konsumerte det, og det tidligere mediepublikummet har utviklet seg til å bli mediebrukere i 

større grad. Ifølge UNESCO (2017) har nærmere halvparten av verdens befolkning i dag 

tilgang på internett, og takket være brukergenerert innhold blir medieinnhold på godt og vondt 

stadig mer tilgjengelig på verdensbasis (s.11). 

 

2.9 Mediene mellom børs og katedral  
For å forstå hvorfor de fem nettavisene publiserte artiklene de publiserte i forbindelse med 

henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning, er det viktig å forstå hvordan 

nyhetsmediene både har idealistiske og kommersielle mål. Schwebs og Østbye (2013) skriver 

at nyhetsmediene er i det klassiske mellom «børs og katedral-dilemmaet» (s.100). Med det 

mener de at mediene blir dratt mellom det å være et sosialt produkt og et økonomisk produkt. 

At nyhetsmediene er et sosialt produkt betyr at de i vestlige demokratier har et 

samfunnsoppdrag. Nyhetsmediene som økonomisk produkt handler om at de må tjene penger. 

For at nyhetsmediene skal kunne overleve er de avhengig av å nå ut til et stort publikum, slik 

at de kan tilegne seg økonomisk profitt, i form av for eksempel annonser eller gjennom 

abonnementer. De må dermed tilby innhold som publikum ønsker (Schwebs og Østbye, 2013, 

s.271). Ved å kun anse seg selv som et økonomisk produkt kan nyhetsmediene nedprioritere 

de idealistiske målene, som å oppfylle samfunnsoppdraget. Hvis de i for stor grad fokuserer på 

de idealistiske målene, risikerer de på den andre side å miste både publikum og potensielle 

inntekter. Å kun fokusere på en av faktorene medfører det en risiko for enten å miste publikum 

eller profitt, eller å miste troverdighet og legitimitet. Nyhetsmediene må derfor hele tiden 

balansere mellom de to posisjonene.  

 

Konkurranse på mediemarkedet, blant annet som følge av digitaliseringen, har derfor resultert 

i en kommersialisering av nyhetsmediene. Det vil blant annet si at størst mulig publikum er det 

overordnede målet, og at form og innhold tilpasses deretter (Schwebs og Østbye, 2013, s.288). 

Kommersialiseringen har blitt beskyldt for å ødelegge pressen som arena for offentlig 
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meningsdanning, ettersom at fokuset blir å tjene penger, fremfor å legge til rette for debatter 

og informering av offentligheten. Innholdet og budskapet i nyhetsmediene blir dermed en vare 

som selges på et marked (Schwebs og Østbye, 2013, s.277). For at samfunnsoppdraget ikke 

skal falle bort i jakten på økonomisk gevinst, er det ifølge Schwebs og Østbye (2013) viktig at 

nyhetsmediene skiller mellom informasjon som er i offentlighetens interesse og informasjon 

som offentligheten har interesse av (s.279). Informasjon i offentlighetens interesse er 

informasjon offentligheten trenger for å få kunnskap om samfunnet de er en del av. Informasjon 

offentligheten har interesse av er informasjon som er underholdene, men som ikke har en 

demokratisk verdi sådan.  

 

Aftenposten, VG, Dagbladet og TV2 er alle kommersielle aktører som kjemper med hverandre 

og andre aktører om annonse- og abonnementsinntekter. NRK er en lisensfinansiert 

mediebedrift, som i begynnelsen av 2020 vil gå over til å bli finansiert over skatteseddelen 

(Enge, 2019). Det betyr at de ikke er avhengig av annonse- og abonnementsinntekter slik de 

kommersielle aktørene er. Til tross for dette er de på lik linje med de kommersielle aktørene 

avhengig av tillit og oppslutning. Tillit og oppslutning hos publikum legitimerer plassen deres 

i markedet og opprettholder tilliten hos styresmaktene, slik at de kan fortsette å finansieres 

gjennom lisens (Schwebs og Østbye, 2013, s.288). Maktutredningen fra 2003 sier også at NRK 

selv legger opp til høye publikumstall som en mulig forberedelse på en fremtid uten 

lisensfinansiering (NOU 2003:19). NRK er derfor i det samme konkurransesystemet som de 

kommersielle aktørene, og de konkurrerer om det samme publikummet. Publikumsoppslutning 

er dermed en sentral faktor også for NRK, og de blir på lik linje med de andre aktørene mer og 

mer påvirket i retning av kommersialisering. 

 

Jo billigere innhold en mediebedrift produserer, desto større overskudd får de (Schwebs og 

Østbye, 2013, s.110), gitt at inntektsgrunnlaget opprettholdes. Henrettelsesvideoene til IS er 

eksempler på billig innhold for nyhetsmediene, men som likevel har stor nyhetsverdi, noe som 

igjen vil generere lesere. For det første tilbød IS mer eller mindre ferdigproduserte produkter 

til nyhetsmediene, i form av videoer med et budskap, et drap og en trussel om en ny henrettelse. 

For det andre er mediehusene er avhengige av å tjene penger, og terror er noe som selger 

(Schmid, 1989, s.552; Nacos, 2007, s.48). Nyhetsmediene brukte derfor minimalt av ressurser 

på å produsere artiklene som omhandlet henrettelsene, men fikk maksimalt utbytte av å 

rapportere terrorhendelsene videre til publikum.  
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Som jeg tidligere har vært inne på har fallende inntekter, samt økt press fra eiere om økonomisk 

utbytte ført til flere redaksjoner har måttet kutte i antall journalister. Dette fører til mer press 

på de journalistene som er igjen, og går gjerne på bekostning av kritisk og gravende 

journalistikk, da det er dyrt for avisene å produsere (Schwebs og Østbye, 2013, s.11-112). 

Nyhetsmediene må imidlertid være svært varsomme når de videreformidler innhold skapt av 

terrorgrupper, slik at de ikke legger til rette for terroristenes mediestrategier (Nacos, 2007, 

s.48). Schmid (1989) spør seg hvor mye dekning av en sak som er nok dekning, og når er det 

eventuelt blir for mye dekning. Han understreker at det ikke finnes et klart og absolutt svar på 

dette, man at det må ses relativt i forhold til hendelsen som dekkes. Når en hendelse blir 

overdekket kan man imidlertid spørre seg om mediehusene er skikket til å drive 

nyhetsformidling, hvis de henger seg for mye opp i en sak for økonomisk gevinst. Dette gjelder 

særlig når det kommer til formidling av terrorgruppers egenproduserte innhold (sidetall?). 

 

2.10 Visuell journalistikk  
Et sentralt element knyttet til kommersialisering er det visuelle produktet nyhetsmediene 

presenterer for publikum. Når nyhetsmediene skal få publikum til å klikke seg inn på nettopp 

deres nyhetssak med mange ulike tilbydere, er det viktig at nyhetssaken fanger leserens øye. 

Dette gjøres blant annet ved bruk av bilder og fotografier, samt fengende overskrifter. Det 

visuelle produktet blir viktig særlig i nettaviser ettersom at leseren klikker seg inn på den saken 

de finner interessant. I motsetning til papiraviser, der man blar seg gjennom avisen og kanskje 

leser ingressen før man bestemmer seg for om man ønsker å lese hele saken, får man kun se 

bilde og overskrift på forsiden til nettavisene (Hågvar, 2012, s.30). I analysen skal vi se at bruk 

av bilder kan si mye om hvordan de ulike nyhetsmediene skiller seg fra hverandre, og hvordan 

de har valgt å dekke henrettelsene.  

 

Det visuelle har fått en sentral rolle i journalistikken og samfunnsmessig kommunikasjon. Eide 

og Ottosen (2008) peker på at det historisk sett er et helt nytt fenomen at vi lar oss informere 

og oppdateres av det som foregår i samfunnet, gjennom for eksempel bilder, da bilder byr på 

en hurtig måte å memorere hendelser på (s.13-14). Bilder blir en analogi til virkeligheten. Når 

vi ser på et fotografi klarer vi å skille bildet fra virkeligheten, men persepsjonsapparatet vårt 

har allikevel en tendens til å akseptere et realistisk fotografi som noe som er sett av noen. Det 

vil si at det blir godkjent som et fysisk avtrykk av virkeligheten. Derfor har man gjerne en 

tendens til å akseptere fotografier som noe som er sant, nettopp fordi persepsjonsapparat vårt 
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har akseptert fotografiet (Eide og Ottosen, 2008, s.16). Dette gir fotografiet stor makt når det 

kommer til fortroligheten i nyhetsformidling.  

 

Ifølge Eide og Ottosen (2008) er nyhetsbilder preget av «sterke konvensjoner når det gjelder 

form og innhold. Bildene blir i stor grad benyttet til å aktualisere, legitimere og gi troverdighet 

til tekstmeldingene, ikke som egne frie observasjoner fra fotografens side» (s.10). Publikum 

får en bedre forståelse av for eksempel konflikter gjennom fotografier og videoer. Hvis 

publikum får se realistiske fotografier fra eksempelvis krigsområder, får de større tillit til at 

hendelsene faktisk har skjedd, enn hva de hadde hatt hvis de kun blir fortalt det, nettopp fordi 

de har sett det med egne øyne. Visuelle medier som bilder er raske og lett tilgjengelige, og de 

har en direkte tilgang til følelsene våre. Bildets direkte tilgang til følelsene bidrar videre til å 

holde oppmerksomheten vår på det visuelle (Eide og Ottosen, 2008, s.14-15). Bildet gjør det 

dermed lettere for nyhetsmediene å fange publikums oppmerksomhet, ved at det styrker 

historien og preger fremstillingen (Eide og Ottosen, 2008, s.15). 

 

Ifølge Eide og Ottosen (2008) har samfunnet og mediebedrifter imidlertid lite innsikt i hvordan 

bilder kommuniserer (s.13), og det er fort gjort å glemme at et fotografi ikke forteller hele 

sannheten, men er en hendelse i et utvalgt sekund, med et utvalgt utsnitt, fra en utvalgt vinkel. 

Det fotografiet publikum får se er valgt ut av redaksjonen på bekostning av andre fotografier. 

Redaksjonen har dermed valgt det fotografiet som passer best inn med de rammene 

nyhetsmediene har valgt for fremstillingen av måten hendelsen. Det eksisterer dermed en fare 

for at den visuelle rapporten sier mer om de som har laget rapporten, enn om selve hendelsen 

(Eide og Ottosen, 2008, s.17). Bildet er dermed ikke nødvendigvis en nøytral observasjon av 

virkeligheten, men blir heller et utsnitt av den faktiske hendelsen, strategisk satt i en kontekst.  

 

2.11 Oppsummering  
Dette kapittelet har tatt for seg både tidligere forskning på forholdet mellom terrorgrupper og 

nyhetsmedier, men også sentrale journalistiske og medievitenskapelige teorier som må ligge 

til grunn for at jeg skal kunne analysere og diskutere dataene mine, samt besvare 

forskningsspørsmålene og problemstillingen. 

Den første delen av dette teorikapittelet har omhandlet IS og terror. IS’ utvikling og fremvekst 

er en viktig kontekst for å kunne forstå oppgavens case. Videre har terror blitt definert og sett 
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på i en kommunikativ kontekst. Kapittelets andre del har dreid seg om presseteori. Pressen har 

et samfunnsoppdrag som omhandler å formilde kunnskap til offentligheten. Videre har 

kapitelet tatt for seg pressens makt til å kunne sette dagsorden i mediebildet og de seks 

kriteriene for at noe anses som en nyhet, nemlig vesentlighet, identifikasjon, sensasjon, 

aktualitet, konflikt og eksklusivitet. 

Digitalisering har fått relativt stor plass i kapittelet, da det har en viktig rolle for endringene i 

dagens mediebransje, samt endringer i forholdet mellom nyhetsmedier og terrorgrupper. 

Digitaliseringen har ført til at nye medier og aktører har fått en betydelig større plass enn de 

hadde for bare noen tiår tilbake, og det har åpnet for nye muligheter og fallgruver for 

nyhetsmediene.  

I det neste kapittelet vil jeg ta for meg de metodiske utvelgelsene, samt det empiriske utvalget 

jeg har lagt til grunn for å kunne besvare forskningsspørsmålene og problemstillingen. 
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3 Metode 
 

Forskning skal gi en innsikt i virkeligheten, og forskningsmetoder brukes for å generere innsikt 

i det feltet man ønsker å få ny kunnskap om. De angir hvordan man samler inn og bruker 

empiriske data, som igjen skal kunne gi svar på forskningsspørsmål. Det skal videre samt sikre 

kvaliteten på den kunnskapen som kommer frem gjennom prosjektet (Østbye et al., 2013, s.14 

og 25). I denne oppgaven ønsker jeg å se på hvordan henrettelsene av James Foley, Steven 

Sotloff, David Haines og Alan Henning ble dekket i nyhetsmediene, for å få bedre innsikt i, og 

forståelse av forholdet mellom IS og norske nyhetsmedier. Dette kapittelet skal gi en oversikt 

over oppgavens forskningsdesign, hvilke empiriske data jeg har lagt til grunn og hvilke 

metodiske utvelgelser som er gjort for å kunne besvare problemstillingen og 

forskningsspørsmålene.  

 

3.1 Forskningsdesign 
Denne oppgaven søker å finne svar på hvordan terror, utført av ekstreme islamister, dekkes i 

norske nyhetsmedier, med problemstillingen:   

 

RQ: Hvilke utfordringer står nyhetsmediene overfor i dekningen av terrorhendelser, 

når de på den ene siden skal utføre sitt samfunnsoppdrag med formidling av nyheter, 

men på den andre siden risikerer å bli et mikrofonstativ for terrorgruppene som utfører 

terroren? På hvilke måter forsterker strukturelle endringer i mediebransjen disse 

utfordringene? 

 

Som presentert i innledningen har jeg også tre forskningsspørsmål: Hvilke nyhetsrammer 

bruker norske nyhetsmedier når de omtaler IS, Hva preget nyhetsformidlingen av henrettelsene 

av Foley, Sotloff, Haines og Henning i de fem utvalgte nettavisene? og I hvilken grad er det en 

gjensidig avhengighet mellom IS og etablerte norske nyhetsmedier? for å bedre kunne belyse 

den overordnede problemstillingen. For å kunne besvare problemstillingen og 

forskningsspørsmålene har jeg anvendt avisartikler knyttet opp mot de fire ofrene James Foley, 

Steven Sotloff, David Haines og Alan Henning som det empiriske materialet. I valg av 

forskningsmetode tok jeg utgangspunkt i både kildematerialet jeg skulle analysere, samt 

problemstillingen og forskningsspørsmålene (Østbye et al., 2013, s.103). Det er viktig at 
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metodene man bestemmer seg for å bruke er faglig begrunnet (Grønmo, 2011, s.55), og at man 

velger den eller de metodene som egner seg best til å besvare problemstillingen. Det er med 

andre ord viktig at man ikke velger metode basert på hvilken metode man er mest komfortabel 

med.  

 

For å kunne besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene har jeg sett det som fruktbart 

å benytte meg en metodetriangulering, da det har gitt meg en mer allsidig belysning av 

problemstillingen og forskningsspørsmålene enn hva jeg hadde fått hvis jeg kun hadde benyttet 

meg av én metode. Metodetriangulering handler om at samme problemstilling belyses ved 

hjelp av forskjellige data og metoder (Grønmo, 2011, s.55), og i dette tilfellet har jeg valgt å 

kombinere kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse av utvalgte avisartikler i perioden 

19.08.14-09.10.14, publisert på nettavisene til VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2. 

Kvantitativ forskning bruker man når man ønsker å finne frem til strukturer i et større materiale 

som kan telles, mens man bruker kvalitativ forskning om et mer begrenset materiale som man 

ønsker å få en dypere forståelse av.  

 

Jeg har i første omgang gjort en kvantitativ innholdsanalyse av nyhetsdekningen i VG, 

Dagbladet, NRK, Aftenposten og TV2s nettaviser en uke etter hver av de fire henrettelsene, 

Foley (henrettet 19.08.14), Sotloff (henrettet 02.09.14), Haines (henrettet 13.09.14) og 

Henning (henrettet 03.10.14). Jeg har også laget en oversikt over den samlede dekningen i de 

samme avisene for perioden 19.08.14 - 09.10.14, det vil si fra den dagen Foley ble henrettet og 

til og med en uke etter at Henning ble henrettet. Den kvantitative analysen ga meg et inntrykk 

av omfanget av nyhetsdekningen for den utvalgte casen og av hvordan dekningen utviklet seg 

over tid. I andre omgang har jeg utført en kvalitativ innholdsanalyse, også kalt tekstanalyse, av 

utvalgte artikler fra den samme perioden. Ved å se på hva artiklene tok for seg, har jeg fått 

utfyllende innsikt i artiklenes innhold, som igjen har gitt meg bedre belegg til å kunne besvare 

forskningsspørsmålene og problemstillingen  

 

I denne undersøkelsen har jeg brukt dokumenter som kilder, for å kunne tilegne meg 

informasjon om et gitt forhold på et bestemt tidspunkt (Tjora, 2017, s.183). Nærmere bestemt 

er disse dokumentene nyhetsartiklene publisert i VG, Dagbladet, NRK, Aftenposten og TV2s 

nettaviser en uke etter hver av henrettelsene. De relevante delene av artiklene har blitt 

bearbeidet og systematisert på en måte som har gjort at jeg kan bruke det som datagrunnlag for 

studien (Grønmo, 2011, s.187). Det samme innholdet danner grunnlaget for både den 
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kvantitative og kvalitative analysen. De kvantitative dataene har gitt meg oversikt over omfang 

og spredning i dekningen innenfor de nettavisene jeg har analysert, mens de kvalitative dataene 

har gitt meg mulighet til å analysere innholdet i nyhetsartiklene nærmere opp mot 

forskningsspørsmålene (Grønmo, 2011, s.129).  

 

Under vil jeg først kort ta for hvordan den kvantitative og kvalitative datainnsamlingen har 

vært. Ettersom at jeg først har gjort en kvantitativ innholdsanalyse, før jeg etterpå gjorde et 

strategisk utvalg fra de samme artiklene til den kvalitative innholdsanalysen, har jeg valgt å 

presentere faktorer og momenter som utvalg, tilgjengelighet, søkeord, variabler, reliabilitet, 

validitet og generalisering felles for både kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse.  

 

3.2 Kvantitativ innholdsanalyse 
Som sagt bruker man kvantitativ innholdsanalyse når man ønsker å behandle store 

datamaterialer som man ønsker å tallfeste. I kvantitativ innholdsanalyse struktureres innholdet 

i kategoriskjemaer, og hensikten har vært å registrere hvor mange av de utvalgte artiklene som 

kunne plasseres i hver kategori (Grønmo, 2011, s.128). For å være sikkert på at alle artiklene 

ble kategorisert etter de samme premissene, var det viktig at jeg hadde kodeskjemaet klart, 

samt at jeg hadde operasjonalisert kategoriene før jeg begynte selve datainnsamlingen. Jeg har 

gått over de samme artiklene ved flere anledninger i forbindelse med datainnsamlingen. I første 

omgang utførte jeg en pilottest. Jeg oppdaget at kategoriene jeg hadde valgt ikke var 

tilstrekkelige for å få svar på problemstillingen og forskningsspørsmålene. Da jeg hadde 

revidert kategoriene gikk jeg gjennom artiklene ytterligere to ganger. Jeg vil komme nærmere 

tilbake til kategoriene, operasjonaliseringen, reliabilitet og validitet litt senere i dette kapittelet.  

 

3.3 Kvalitativ innholdsanalyse  
Den kvalitative datainnsamlingen har vært mer fleksibel enn den kvantitative. I den 

kvantitative delen av undersøkelsen måtte jeg, som sagt, strukturere alle kategoriene før jeg 

begynte datainnsamlingen, slik at jeg var sikker på at alle artiklene ble analysert etter de samme 

premissene. I den kvalitative delen av datainnsamlingen hadde jeg derimot mulighet til å 

underveis å vurdere hvilke artikler jeg skulle gå i dybden på, etterhvert som jeg tilegnet meg 

nye erfaringer (Grønmo, 2011, s.129). Jeg har imidlertid vært klar på hva jeg ønsket å 

undersøke fra begynnelsen og har vært oppmerksom på ikke å miste av syne det perspektivet 

som var utgangspunktet for undersøkelsen (Grønmo, 2011, s.131).  
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3.4 Utvalg av kilder  
Mediedekningen av henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning var svært omfattende 

i Norge, både i landsdekkende og lokale aviser. For å begrense datamengden har jeg gjort et 

strategisk utvalg i hvilke aviser og hva slags type artikler jeg har inkludert i datainnsamlingen. 

Jeg har blant annet sett bort fra dekningen i lokal- og nisjeaviser og har heller valgt å fokusere 

på dekningen i de største norske landsdekkende nettavisene, det vil si VG, Dagbladet, 

Aftenposten, NRK og TV2. I 2014 var VG den desidert største nettavisen med 1,9 millioner 

treff en gjennomsnittsdag. Dagbladet lå på andreplass med 1,2 millioner treff en 

gjennomsnittsdag. NRK hadde litt over en million treff på nettavisen en gjennomsnittsdag, 

mens Aftenposten hadde i underkant av 780 000 treff. TV2 lå på sin side nærmere 600 000 

treff en gjennomsnittsdag (MBL-rapport, 2015).  

 

Ettersom at jeg ønsket å få en oversikt over hvor omfattende de fire henrettelsene ble dekket i 

norske etablerte nyhetsmedier, har jeg sett det som hensiktsmessig å inkludere så godt som alle 

artiklene som ble publisert i de fem nettavisene i en gitt periode. Jeg har imidlertid valgt å ikke 

inkludere artikler fra VG Pluss eller Dagbladet Pluss i utvalget mitt. Aftenposten bruker en 

annen finansieringsform enn VG og Dagbladet, og mange av sakene deres må man være 

abonnent for å kunne lese. Jeg vil komme nærmere tilbake på forskjellene i finansieringen 

senere, men for å få et reelt bilde av nyhetsdekningen i den utvalgte perioden, så jeg det som 

hensiktsmessig å inkludere Aftenpostens saker bak deres betalingsmur. Jeg har videre sett bort 

fra meningsartikler og kommentarer, men konsentrert meg om nyhetsartikler. Et par av 

artiklene er nyhetsintervjuer, samt en nyhetsreportasje fra NRK. Jeg har også inkludert NRKs 

livefeed-oppdateringer og Aftenpostens notiser.  

 

Med bakgrunn i utvalget til den kvantitative innholdsanalysen har jeg valgt artikler til den 

kvalitative innholdsanalysen. Ifølge Grønmo (2011) må man ta hensyn til særlig to spørsmål 

når man skal utføre kvalitative innholdsanalyser, nemlig hvilke typer tekster som skal velges 

for innholdsanalysen og hvilke tema som skal prioriteres (s.189). Hvilke typer tekster som skal 

velges for innholdsanalysen handler om hvilke tekster som er relevante for å kunne besvare 

problemstillingen. For dette prosjektet var de relevante tekstene utvalgte artikler publisert i 

VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2 en uke etter hver av henrettelsene av Foley, Sotloff, 

Haines og Henning, som kunne hjelpe meg besvare forskningsspørsmålene mine.  
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Når det kom til valg av hvilke tema som skulle prioriteres tok jeg utgangspunkt i 

problemstillingen, samt de tre forskningsspørsmålene: Hvilke nyhetsrammer bruker norske 

nyhetsmedier når de omtaler IS, Hva preget nyhetsformidlingen av henrettelsene av James 

Foley, Steven Sotloff, David Haines og Alan Henning i de fem utvalgte nettavisene? og I hvilken 

grad er det en gjensidig avhengighet mellom IS og etablerte norske nyhetsmedier? Da jeg gikk 

gjennom artiklene i den kvantitative datainnsamlingen fant jeg ulike artikler jeg tenkte ville 

være gunstige for den kvalitative innholdsanalysen. Artiklene til den kvalitative 

innholdsanalysen ble derfor hovedsakelig valgt ut underveis i den kvantitative 

innholdsanalysen. Jeg har også valgt ut et par artikler i ettertid, der jeg så det ville hjelpe meg 

besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene. 

 

3.4.1 Hvorfor VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2? 
Det er flere grunner til at jeg valgte å ta utgangspunkt i hvordan henrettelsene ble dekket i 

nettavisene til nettopp VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2. For det første er de alle 

nettutgavene riksdekkende nyhetsmedier som konkurrer om mye av det samme publikummet. 

Alle fem tilbyr kontinuerlige oppdateringer av nyhetssaker i sine nettaviser. For det andre var 

de Norges største nettaviser i 2014 (MBL-rapport, 2015), målt i flest treff på nettsidene sine. 

De fem nettavisene hadde med andre ord mye av det samme utgangspunktet når de utformet 

nyhetene sine. Likevel har de ulik finansieringsform og opphav, noe som blant annet kan 

påvirke måten de velger å formidle nyheter på.  

 

Aftenposten, VG og Dagbladet er pressemedier som tradisjonelt sett har vært dagsaviser. VG 

og Dagbladet er originalt løssalgsaviser, mens Aftenposten har vært en abonnementsavis, som 

hovedsakelig har vært distribuert i Oslo-området (Hågvar, 2012, s.28). I dag har alle de tre 

avisene nettutgaver. VG og Dagbladet legger noen artikler bak betalingsmur, gjennom sine 

«Pluss»-løsninger, ellers er alle artiklene gratis tilgjengelig for dem som ønsker å lese dem. 

Hos Aftenposten kan man lese et begrenset antall artikler hver uke uten å være abonnement, 

samtidig som noen av artiklene er forbeholdt abonnementskundene deres. Alle de tre avisene 

er kommersielle aktører som tjener penger på redaksjonelt innhold samt annonser, men der VG 

og Dagbladet anses som tabloide aviser, har Aftenposten blitt ansett som en mer seriøs aktør 

(Hågvar, 2012, s.28).  
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NRK og TV2 er allmennkringkastere. NRK er statseid og har primært vært en radio- og 

fjernsynskringkaster. I de senere årene har de imidlertid utvidet tilbudet sitt i både form og på 

ulike flater, og i dag tilbyr de blant annet nyheter også i sin nettavis. TV2 er på sin side 

hovedsakelig en fjernsynskringkaster, men også TV2 har utvidet tilbudet sitt til nyheter også 

på nettsiden. Innholdet i nettavisene deres er gratis både på NRK og TV2. Der NRK er 

finansiert gjennom lisens, er TV2 er en kommersiell aktør. 

 

De fem avisene har dermed likheter som gjør at de kan sammenlignes, men det er også 

forskjeller som kan ha hatt en innvirkning på hvordan de har valgt å dekke henrettelsene.  

 

3.4.2 Nettaviser fremfor papiraviser  
Stadig flere leser aviser på nett (MedieNorge, 2019), og som vi har sett, hadde de fem utvalgte 

avisene høye lesertall på sine nettaviser i 2014. Jeg har valgt å ta for meg dekningen i nettaviser, 

fremfor dekningen i papiraviser av flere grunner. Først og fremst har valget av nettaviser gjort 

datainnsamlingen lettere enn hva den ville vært hvis jeg hadde valgt å se på artikler publisert i 

papiraviser. Artiklene forsvinner ikke fra internett, og det er mulig å finne tilbake til dem, lenge 

etter at de først ble publisert. Alle artiklene har vært tilgjengelige i Retriever sin tjeneste A-

tekst. A-tekst har gjort det enkelt å søke etter alle artiklene jeg har trengt for å få oversikt over 

omfanget av dekningen. I A-tekst ligger artiklene sortert etter publiseringsdato, noe som gjorde 

det enkelt for meg å sortere og kategorisere dem. Jeg har også kunnet velge om jeg har ønsket 

å lese artiklene direkte i A-tekst eller klikke meg inn på artiklene på de respektive nettavisene. 

 

Det er en kontinuerlig deadline på nett (Ottosen og Krumsvik, 2015, s.16). Det betyr at 

journalistene har mulighet til å publisere og oppdatere sakene synkront med at de skjer, og at 

de ikke er avhengig av at avisen skal gå i trykken før informasjonen kommer ut. Nettavisen har 

også færre begrensninger enn papiraviser. Det er for eksempel ingen plassbegrensning på nett, 

slik det er i papirutgavene, så avisene kan i teorien publisere så mange artikler de selv ønsker, 

knyttet opp mot ulike temaer. Disse aspektene har vært relevante for dette prosjektet, da jeg 

blant annet søker å finne hvor omfattende dekningen av de fire henrettelsene var.  

 

Det finnes imidlertid også noen ulemper med å velge nettaviser som kilder fremfor papiraviser. 

I nettartikler kan journalisten gå inn og redigere eller supplere på artikler, også etter at de er 

publisert. Ettersom at jeg samlet inn og analysert artiklene i etterkant av publiseringen, har jeg 
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ikke hatt tilgang på hvordan artiklene så ut første gang de ble publisert. Jeg har altså kun hatt 

mulighet til å se om artiklene har blitt oppdatert etter første publisering, men ikke hvilke 

eventuelle endringer og supplement som har blitt gjort.  

 

3.4.3 Tidsperiode 
I tillegg til valg av medium og nettaviser har jeg måttet gjøre en utvelgelse i forhold til periode. 

De fire utvalgte henrettelsene fant sted fra 19.08.14 - 03.10.14, det vil si en periode på en og 

en halv måned. Jeg har valgte å hovedsakelig konsentrere meg om nyhetsdekningen en uke 

etter hver av henrettelsene og å inkludere alle artiklene for disse fire periodene i den 

kvantitative datainnsamlingen, sett bort i fra de avgrensningene jeg allerede har beskrevet. Det 

vil si at jeg så på dekningen av henrettelsen av Foley fra 19.08.14 - 25.08.14, dekningen av 

Sotloffs henrettelse fra 02.09.14-08.09.14, dekningen av henrettelsen av Haines fra 13.09.14-

19.09.14 og dekningen Hennings henrettelse fra 03.10.14 - 09.10.14. I tillegg til å se på 

mediedekningen en uke etter hvert av drapene, har jeg, som sagt tidligere, laget en oversikt 

over alle artiklene som ble publisert i de utvalgte nettavisene fra perioden 19.08.14-09.10.14. 

Det vil si at jeg også har inkludert de datoene som faller utenfor det opprinnelige utvalget mitt 

på de første syv dagene etter hver henrettelse. Dette har gitt en helhetlig oversikt over hvordan 

dekningen av henrettelsene har steget og sunket i perioden.  

 

3.5 Søkeord 
Jeg har som sagt søkt etter artikler i Retrievers tjeneste A-tekst. For den første uken brukte jeg 

søkeordet «James Foley journalist*» Jeg inkluderte ordet journalist* fordi det finnes en regissør 

som heter James Foley. Slik fikk jeg luket ut saker som handlet om regissøren James Foley, 

uten at jeg mistet artikler som handlet om journalisten James Foley. For de tre neste ukene 

brukte jeg henholdsvis søkeordene «Steven Sotloff», «David Haines» og «Alan Henning» Jeg 

har brukt hele navnet på ofrene for å luke ut saker som handlet om andre personer enn de 

aktuelle ofrene. Alle ofrene ble dessuten omtalt med fullt navn ved enten en eller flere 

anledninger i artiklene, så jeg har ikke mistet artikler ved å søke etter fullt navn. 

 

For å få en oversikt over dekningen i hele tidsrommet 19.08.14-09.10.14 brukte jeg de samme 

søkeordene som jeg brukte for å samle artikler for første uken etter hver av henrettelsene, det 

vil si at jeg brukte søkeordet «James Foley journalist*» fra han ble henrettet 19.08.14, frem til 

neste henrettelse, 02.09.14. Jeg brukte søkeordet «Steven Sotloff» fra 02.09.14 frem til 
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henrettelsen 15.09.14. Søkeordet «David Haines» brukte jeg fra 15.09.14, frem til neste 

henrettelse, 03.10.14, mens søkeordet «Alan Henning» ble brukt fra 03.10.14 og en uke frem i 

tid.  

 

3.6 Variabler og operasjonalisering 
Før jeg begynte datainnsamlingen lagde jeg et kategoriskjema for variablene jeg hadde valgt 

for å kunne besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene. Jeg brukte variablene:  

• Dato  

• Avis 

• Artikkelnavn 

• Sjanger 

• Antall ord 

• Hovedfokus 

• Fokus på offer 

• Fokus på IS/bøddelen 

• Videoen 

• Skjermdump av videoen 

• Reaksjoner 

• Neste offer 

• Andre gisler  

• Annet 

 

Videre operasjonaliserte jeg kategoriene for å være sikker på at alle artiklene ble vurdert på det 

samme grunnlaget. Slik kunne jeg senere måle kategoriene så presist som mulig (Grønmo, 

2011, s.73-74). Operasjonaliseringen har vært med på å sikre reliabiliteten og validiteten, noe 

jeg vil komme tilbake til i de senere underkapitlene.  

 

Variablene «Avis», «Artikkelnavn», «Sjanger» og «Antall ord» er i utgangspunktet ganske 

selvforklarende. Jeg vil likevel gå gjennom operasjonaliseringen av dem, slik at det ikke 

oppstår noen misforståelser. Variabelen «Dato» er hvilken dato artikkelen ble publisert første 

gang. Variabelverdiene for denne variabelen kunne være en av datoene en uke etter hver av de 

fire henrettelsene. Datoen tar ikke for seg eventuelle oppdateringer i artikkelen i senere tid. 

Variabelen «Avis» tar for seg hvilken nettavis som har publisert artikkelen, og verdien kunne 
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være enten VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK eller TV2. Variabelen «Sjanger» er hvilken 

sjanger artikkelen var. Som sagt har jeg ikke inkludert meningsartikler og kommentarer i 

utvalget, så variabelverdien kunne derfor være nyhetsartikler, nyhetsintervjuer, reportasjer, 

livefeed-oppdateringer eller notiser.  

 

Variabelen «Antall ord» er en åpne kategori, og tar for seg hvor mange ord det var i artikkelen, 

ifølge Retriever. I likhet med variabelen «Antall ord» er også variabelen «Hovedfokus» en 

åpen kategori. Det vil si at jeg har oppsummert hovedfokuset i artikkelen. Det samme gjelder 

for variabelen «Annet», som har blitt brukt hvis artiklene har hatt mer enn ett hovedfokus. 

Noen av artiklene i utvalget har vært svært omfattende og tatt for seg mange ulike momenter, 

og jeg så det derfor som hensiktsmessig å inkludere denne variabelen for å ikke miste viktige 

momenter ved artikkelen. De tre åpne kategoriene har ikke blitt brukt direkte i den kvantitative 

innholdsanalysen, men har vært nødvendige for å få en oversikt, og for å forstå innholdet. De 

har også vært behjelpelige når jeg har lett etter artikler å inkludere i den kvalitative 

innholdsanalysen.  

 

Variablene «Fokus på offer», «Fokus på IS/bøddelen», «Reaksjoner», «Videoen», 

«Skjermdump av videoen» og «Neste offer» er dikotome variabler. Det vil si at variablene kun 

har hatt to mulige verdier. For alle de fem variablene har variabelverdien vært enten ja eller 

nei. Enten er det fokus på offer, eller så er det ikke det, som da innebærer at fokuset til 

artikkelen er på noe annet. Variabelen «Fokus på offer» har fått verdien ja hvis artikkelen 

hovedsakelig handler om offeret. Offeret endrer seg fra hvilken uke det er snakk om. I uken 

etter at Foley ble henrettet blir han regnet som offeret, i uken etter Sotloff sin henrettelse blir 

han regnet som offeret, og så videre. Variabelen «Fokus på IS/bøddelen» har fått verdien ja 

hvis artikkelen hovedsakelig handlet om IS eller bøddelen, det vil si den personen som utførte 

henrettelsene. I noen av de mer omfattende artiklene har fokuset vært på både offer og 

IS/bøddelen. Det vil si at begge variablene har fått verdien ja. Variabelen «Videoen» fikk 

variabelverdi ja hvis artikkelen tar for seg, forklarer, beskriver og/eller siterer videoen. 

Variabelen har fått variabelverdi nei hvis videoen kun nevnes i en bisetning eller ikke nevnes 

i det hele tatt.  

 

Variabelen «Skjermdump av videoen» har fått variabelverdi ja hvis artikkelen har blitt illustrert 

med en skjermdump fra videoen. Dette innebærer skjermdumper i alle former. Det vil si at 

variabelverdien er ja hvis skjermdumpen kun er av offeret, kun bøddelen, offeret og bøddelen 
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sammen, kun det potensielle neste offeret som blir vist frem, eller det potensielle neste offeret 

sammen med bøddelen. Variabelen har også fått variabelverdi ja hvis deler av skjermdumpen 

er sladdet. Variabelen har fått variabelverdien nei hvis det ligger en videosnutt sammen med 

artikkelen der de viser frem skjermdumper. Som nevnt tidligere viser videoen av henrettelsene 

enten offeret sammen med bøddelen, den halshuggede kroppen, eller det neste offeret sammen 

med bøddelen. Det er ingen andre momenter i videoene. Det har derfor vært enkelt å 

identifisere skjermdumpene.  

 

Variabelen «Reaksjoner» har fått variabelverdien ja hvis artikkelen tar for seg reaksjoner fra 

for eksempel amerikanske eller britiske myndigheter, reaksjoner fra familiene til et av ofrene 

eller reaksjoner fra IS. Det er viktig å presisere at variabelen «Reaksjoner» ikke handler om 

videre utvikling i saken, men om direkte reaksjoner til henrettelsene. Variabelen «Neste offer» 

har fått variabelverdi ja hvis artikkelen nevner det neste offeret IS viser frem i videoen, enten 

med eller uten navn. På samme måte som at offeret endrer seg fra henrettelse til henrettelse, 

endrer også neste offer seg ut ifra hvem som er det neste på listen til IS. Det vil si at Sotloff 

blir å regne som neste offer i artiklene knyttet opp mot Foley, Haines det neste offeret i artiklene 

knyttet til Sotloff, og så videre. Variabelen «Andre gisler» har fått variabelverdi ja hvis 

artikkelen nevner eller tar for seg andre IS-gisler. Dette inkluderer løslatte gisler, gisler som 

fortsatt er i fangenskap, navngitte og ikke-navngitte, samt levende eller døde.  

 

3.7 De empiriske dataenes kvalitet og gyldighet 
Ingen målinger vil være perfekte, og nesten uansett hvilke observasjonsmetoder man bruker 

når man måler noe, vil det være en form for avvik mellom det som analyseres og virkeligheten. 

Dette avviket kalles målefeil (Østbye et al., 2013, s.26). Sikrer man at prosjektet har høy 

validitet, reliabilitet og til dels generalisering vil man imidlertid kunne minimere målefeilene 

(Field, 2009, s.11). Under vil jeg ta for meg oppgavens validitet, reliabilitet og generalisering.  

 

3.7.1 Validitet 
Validitet handler om at man måler det som faktisk skal måles (Østbye et al., 2013, s.26). I den 

kvantitative delen av prosjektet var målet blant annet å se hvor omfattende dekningen av de 

fire henrettelsene var i norske nyhetsmedier, samt hva de ulike artiklene tok for seg. Disse 

dataene skal videre kunne bidra til å besvare forskningsspørsmålene. Det empiriske 

datagrunnlaget mitt er som sagt artikler publisert i nettavisene til VG, Dagbladet, Aftenposten, 
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NRK og TV2, knyttet opp mot de fire ofrene, en uke etter hver av henrettelsene. Variablene er 

valg ut på bakgrunn av forskningsspørsmålene, som igjen har gjort at jeg har kunnet besvare 

forskningsspørsmålene. Før jeg begynte selve datainnsamlingen utførte jeg en pilottest på 

utvalget. Det viste seg at de variablene jeg har hadde valgt ut ikke var tilstrekkelige for å kunne 

besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene. Jeg måtte dermed gå inn og revidere slik 

at jeg var sikker på at jeg målte det jeg skulle måle. Validiteten i prosjektet er derfor som høy 

å regne, ettersom datagrunnlaget mitt vil gjøre det mulig for meg å besvare problemstillingen 

og forskningsspørsmålene. 

 

Tjora (2017) bruker begrepet gyldighet om validitet i kvalitative data (s.231). Gyldigheten i et 

prosjekt går på om det er “en logisk sammenheng mellom prosjektets utforming og funn, og de 

spørsmålene man søker å finne svar på” (Tjora, 2017, s.231). Artiklene til den kvalitative 

innholdsanalysen er valgt ut på bakgrunn av det kvantitative materialet, for å best mulig kunne 

besvare forskningsspørsmålene og den overordnede problemstillingen, noe de også viste seg å 

gjøre. Gyldigheten i de kvalitative dataene blir derfor ansett som høy.  

 

Validiteten baserer seg imidlertid på reliabiliteten, og for å kunne sikre høy validitet i et 

prosjekt er det viktig at også reliabiliteten, det vil si påliteligheten, i prosjektet er høy. 

 

3.7.2 Reliabilitet 
Selv om høy validitet baserer seg på høy reliabilitet er ikke høy reliabilitet ensbetydende med 

at også validiteten er det (Neuendorf, 2017, s.123-124). Et forskningsprosjekt kan derfor ha 

høy reliabilitet og lav validitet.  

 

Reliabilitet i dataen går på om innsamlingen, bearbeidelsen og analysen av dataen er pålitelig 

og holder høy kvalitet (Østbye et al., 2013, s.27). Et prosjekt har høy reliabilitet hvis man får 

de samme resultatene ved flere tilfeller, gitt at målingene er blir gjort under lignende 

omstendigheter (Neuendorf, 2017, s.165). Det er kun jeg som har kodet artiklene, og faktorer 

som tid og ressurser har gjort det vanskelig å sikre interkoder-reliabiliteten. Det faktum at det 

ikke har vært flere kodere kan gjøre datamaterialet sårbart for feil eller subjektive tolkninger 

(Neuendorf, 2016, s.166-168). Ettersom at pilotundersøkelsen avdekket flere huller, gikk jeg 

som sagt inn og reviderte variablene. Da variablene var revidert og operasjonalisert, gikk jeg 

gjennom artiklene ved to ulike anledninger og på to ulike tidspunkt. Dette gjorde jeg for å være 
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sikker på at jeg fikk de samme resultatene ved begge anledninger, det vil si at det var samsvar 

i kodingen. Dette har vært med på å sikre reliabiliteten til undersøkelsen. 

 

Operasjonalisering av kategoriene har vært viktig for å sikre både reliabilitet og validitet. 

Utvalget av artikler har vært relativt stort og det har ikke vært mulig å kode alle artiklene på 

samme dag. Det at jeg har hatt klare retningslinjer for hva de ulike kategoriene betyr, har gjort 

at jeg har kunnet ta opp tråden fra dag til dag på det samme grunnlaget.   

 

Målet er at forskningsprosjekter skal være så objektive som mulig. I kvalitative undersøkelser 

er det imidlertid vanskelig for forskeren å holde seg helt nøytral, da forskeren har en mer aktiv 

rolle i prosjektet, enn den har i kvantitative undersøkelser (Tjora, 2017, s.235). Det kan derfor 

være vanskeligere å sikre høy reliabilitet i kvalitative enn i kvantitative undersøkelser. Jeg gikk 

inn i dette prosjektet med noen tanker om at mediene har en tendens til å overdekke 

terrorangrep og -hendelser for å generere flere lesere, som igjen ville gi dem bedre profitt. Det 

har imidlertid vært viktig at jeg ikke har latt disse antakelsene påvirke den kvalitative 

datainnsamlingen, da dette kunne ha gitt feil resultater. Utvalget av artikler har basert seg på 

det kvantitative datagrunnlaget forskningsspørsmålene og problemstillingen, og som forsker 

har jeg prøvd å distansere meg så godt fra materialet som det har latt seg gjøre. Dette har igjen 

vært med på å styrke påliteligheten i den kvalitative delen av prosjektet, selv om fullstendig 

nøytralitet ikke har vært mulig. 

 

3.7.3 Generalisering 
Generalisering i forskningsprosjekter handler generelt sett om hvorvidt man kan gjøre 

analysens funn allmenngyldige (Østbye et al., 2013, s.124). Det vil si at man kan overføre 

funnene i analysen til en større eller en annen populasjon enn det man undersøkte. Dette 

prosjektet er en casestudie, som innebærer at jeg undersøker hvordan en spesifikk hendelse ble 

dekke i norske nyhetsmedier. Spørsmålet blir dermed hvorvidt målet i denne studien er å kunne 

generalisere funnene til andre caser, og om funnene i det hele tatt kan overføres til andre, 

tilsvarende caser (Gentikow, 2005, s. 41).  

 

Målet med studien har på et underordnet plan vært å se hvordan henrettelsene av Foley, Sotloff, 

Haines og Henning ble dekket i fem norske, riksdekkende nettaviser. Basert på det empiriske 

grunnlaget kan funnene i denne analysen imidlertid kun gi en indikasjon eller identifisere noen 
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tendenser til hvordan terrorisme utført av ekstreme islamister dekkes i norske nyhetsmedier. 

Funnene er dermed ikke direkte overførbare til andre caser, ei heller allmenngyldige for hele 

populasjonen. Funnene kan likevel ha relevans for andre caser. 

 

3.8 Oppsummering  
Dette kapittelet har tatt for seg de empiriske dataene jeg har lagt til grunn for å kunne besvare 

problemstillingen og forskningsspørsmålene, hvilke metodiske utvelger jeg har gjort, de ulike 

variablene i den kvantitative og kvalitative innholdsanalysen, samt de empiriske dataenes 

kvalitet og gyldighet.  

 

For denne oppgaven har artikler publisert i VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2s 

nettaviser, knyttet opp mot de fire ofrene i perioden 19.08.14-09.10.14 utgjort det empiriske 

datagrunnlaget. Jeg har hovedsakelig konsentrert meg artiklene publisert i den fem nettavisene, 

knyttet opp mot ofrene, en uke dekningen en uke etter hver av henrettelsene. Jeg har også laget 

en oversikt over den samlede dekningen i de fem nettavisene for hele perioden. Jeg har gjort 

en kvantitativ innholdsanalyse av alle artiklene, knyttet opp mot hver av ofrene, publisert en 

uke etter hver av henrettelsene, og plassert artiklene inn i et kodeskjema som jeg har gjort rede 

for i kapittelet (Det fullstendige kodeskjemaet ligger som Vedlegg 1, bakerst i oppgaven). De 

kvantitative dataene har videre lagt grunnlag for den kvalitative innholdsanalysen. Da jeg 

skulle velge ut artikler til den kvalitative innholdsanalysen tok jeg utgangspunkt i de tre 

forskningsspørsmålene mine, samt den overordnede problemstillingen.  

 

I det neste kapittelet vil jeg presentere funnene fra den kvantitative og den kvalitative 

innholdsanalysen, samt analysere funnene opp mot de tre forskningsspørsmålene. Dette vil 

videre legge grunnlaget for når jeg i kapittel fem skal diskutere den overordnede 

problemstillingen. 
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4 Funn og analyse 
 

Dette kapittelet vil ta for seg ulike funn som jeg analyserer underveis som jeg presenterer dem. 

Jeg har valgt å dele kapittelet opp i flere underkapitler, for å skille mellom ulike temaer. Først 

og fremst har jeg sett det som hensiktsmessig å sette prosjektet inn i en historisk kontekst. 

Ettersom at jeg har brukt dokumenter som kilder, er det viktig å forstå IS´ posisjon da 

henrettelsene ble utført, slik at man har en forståelse av IS, samt forholdet mellom IS og Norge 

i den tidsperioden artiklene ble publisert (Tjora, 2017, s.183). Jeg vil også gjøre rede for hvorfor 

henrettelsene blir å regne som terror, og ikke bare drap av fire utlendinger i et konfliktområde. 

Videre vil jeg gi en overordnet oversikt over mediedekningen for hele perioden fra Foley ble 

henrettet, til og med en uke etter Hennings henrettelse. I de neste underkapitlene vil jeg ta for 

meg de tre forskningsspørsmålene: Hvilke nyhetsrammer bruker norske nyhetsmedier når de 

omtaler IS, Hva preget nyhetsformidlingen av henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og 

Henning i de fem utvalgte nettavisene, og I hvilken grad eksisterer det en gjensidig avhengighet 

mellom IS og etablerte norske nyhetsmedier? hver for seg, og diskutere disse opp mot funnene 

mine. De tre forskningsspørsmålene vil legge grunnlaget for når jeg i neste kapittel skal 

diskutere den overordnede problemstillingen:   

 

Hvilke utfordringer står nyhetsmediene overfor i dekningen av terrorhendelser, når de 

på den ene siden skal utføre sitt samfunnsoppdrag med formidling av nyheter, men på 

den andre siden risikerer å bli et mikrofonstativ for terrorgruppene som utfører 

terroren? På hvilke måter forsterker strukturelle endringer i mediebransjen disse 

utfordringene? 

 

Kvantitative og kvalitative funn vil bli presentert og analysert om hverandre. 

 

4.1 IS i 2014 
Henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning fant sted fra august til oktober 2014. Som 

nevnt innledningsvis hadde IS en noe udefinert fremvekst, med tilknytning til ulike grupper. 

Det var imidlertid ikke før i 2014 at de virkelig markerte seg som en selvstendig, egenrådig og 

svært voldelig islamistgruppe, med store okkuperte områder i Syria og Irak. Det var også i juni 

2014 de etablerte Kalifatet, og på den måten markerte seg på verdenskartet. I tillegg hadde flere 
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tusen vestlige muslimer reist til Syria for å kjempe sammen med IS (Christensen og Bjørgo, 

2018, s.6), hvorav rundt 50 nordmenn (Felles kontraterrorsenter, 2014). 

  

I mars 2014 varslet PST at trusselnivået i Norge ble ansett som skjerpet, og i juli 2014 gikk 

PST ut med informasjon om at det forelå en konkret og reell terrortrussel mot Norge, fra IS. 

Trusselen medførte blant annet at politiet ble bevæpnet og ble mer synlig i gatene, at vi fikk 

strengere grensekontroller og at myndighetene gikk ut og ba folk melde fra om de så noe 

uvanlig (Svendsen et al., 2014). Mot slutten av året spurte NRK flere norske redaktører og 

medieledere hvilke tre saker de mente var de viktigste nyhetssakene i 2014. Alle de spurte trakk 

frem fremveksten og krigen mot IS som en av de viktigste sakene (Vestrum Olsson og Senel, 

2015). IS spilte med andre ord en sentral rolle i nyhetsbildet i 2014, også i norske nyhetsmedier. 

 

4.2 Mer enn bare henrettelser 
Som sagt i presentasjonen av casen tar dette prosjektet utgangspunkt i fire henrettelsesvideoer 

publisert på YouTube av IS. Den første videoen viste henrettelsene av journalisten James Foley 

og ble publisert 19. august 2014. Drøye to uker senere, den 2. september 2014 publiserte IS en 

ny video som viste henrettelsen av journalisten Steven Sotloff. Det tok ikke mer enn 11 dager 

før den tredje videoen ble publisert. Denne gangen var det den britiske hjelpearbeideren David 

Haines som ble henrettet. Den siste videoen jeg har valgt å inkludere i casen viste henrettelsene 

av den britiske hjelpearbeideren Alan Henning, og ble publisert 3. oktober 2014. I alle videoene 

ble det neste potensielle offeret vist frem og truet med å bli drept hvis ikke amerikanske og 

britiske myndigheter etterfulgte kravene IS stilte i videoene. I videoen av Alan Henning ble det 

vist frem et femte gissel, amerikaneren Peter Kassig. Jeg valgte å ekskludere henrettelsen av 

Peter Kassig fra casen min, ettersom at videoen av Kassig sin henrettelse skilte seg fra de andre 

videoene. Videoen viste, som jeg tidligere har nevnt Kassigs halshuggede kropp. Det har heller 

ikke vært mulig å finne videoen av Kassig på åpent internett (Reddit, 2014). 

 

Man kan argumentere for at henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning ikke 

kvalifiseres som terror, men kun henrettelser av fire menn som frivillig valgte å reise inn i et 

konfliktområde. Ifølge den definisjonen jeg har lagt til grunn for hvordan terror blir forstått i 

denne sammenhengen, blir derimot henrettelsene å regne som terror av flere grunner. For det 

første var ofrene sivile, det vil si journalister og hjelpearbeidere som ikke var en direkte part i 

konflikten i Syria og Irak. Foley og Sotloff var der for å rapportere om konflikten, mens Haines 
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og Henning var der for å hjelpe syrere i nød. Det blir å regne som tvungen trussel ettersom 

gislene var fratatt alle muligheter til å komme seg ut av situasjonen de var i. For det andre var 

motivasjonen bak henrettelsene å oppnå politiske mål. Ofrene måtte fortelle hvorfor de ble 

henrettet, og IS stilte krav til amerikanske og britiske myndigheter i hver av videoene. Det er 

grunn til å anta at gislene var systematisk valgt ut for at henrettelsene skulle få størst mulig 

effekt og oppmerksomhet, både i form av at de to første ofrene var journalister, og at ofrene 

var amerikanske og britiske statsborgere. For det tredje var henrettelsene systematiske. Det vil 

si at IS fortsatte å henrette gislene som ble vist frem, da amerikanske og britiske myndighetene 

ikke etterfulgte kravene som ble stilt.  

 

For det fjerde spilte medieringen av henrettelsene en sentral rolle i at henrettelsene blir å regne 

som terror. Distribueringen av videoene ga IS mye publisitet i etterkant. Selv om det var få ofre 

og drapene i seg selv ble bevitnet av svært få, var måten videoene ble distribuert på en effektiv 

måte for IS å nå ut til en større masse på egenhånd. Distribueringen førte også til stor 

publisitering i vestlige nyhetsmedier. Som Nacos (2007, s.46) og Schmid og de Graaf (1982, 

s.15) påpeker, er ikke antall ofre nødvendigvis det viktigste for terrorgruppene. Det er viktigere 

med stor oppmerksomhet gjennom eksempelvis nyhetsmediene, slik at budskapet når ut til en 

større masse enn det terrorgruppene når ut til på egenhånd. Henrettelsene blir dermed et 

eksempel på «mass-mediated terrorism».  

 

Medieringen av henrettelsene kan ses på som et ledd av større del av IS sin terrorvirksomhet, 

snarere enn en formidling av spesifikke terrorhendelser. Petter Nesser ved Forsvarets 

forskningsinstitutt (FFI) uttalte til NRK i august 2014 at IS-videoer blant annet blir lagt ut for 

å spre frykt (Jørstad et al., 2014). Det samme uttalte Anders Romarheim ved Institutt for 

Forsvarsstudier til Aftenposten i september samme år (Andreassen, 2014:a). Det er med andre 

ord nærliggende å anta at også fryktaspektet var en sentral faktor i måten henrettelsene ble 

utført og videoene distribuert på. var ikke i fare for å bli hverken kidnappet eller henrettet. Selv 

om ofrene ble kidnappet i krigssoner og henrettelsene ble utført på IS sitt territorium, var 

medieringen av henrettelsene en måte for IS å vise hva de var i stand til å gjøre. På den ene 

siden trenger ikke «mannen på gata» å bli sittende med en frykt for at han skulle være et 

potensielt neste offer. På den andre siden kan de som identifiserer seg med ofrene sitte igjen 

med en følelse av at det finnes noen der ute som anser dem som en fiende, og vil dem vondt. 

Henrettelsene kan derfor anses som terror i seg selv, mens medieringen av terrorhendelsene 

kan anses som en del av en større terrorstrategi fra IS sin side. 
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4.3 Overordnet oversikt over mediedekningen 
Før jeg går grundigere inn i analysen, ønsker jeg å gjøre rede for den overordnede 

mediedekningen av de fire henrettelsene. Dette baserer seg hovedsakelig på de kvantitative 

dataene, og gir en oversikt over hvordan dekningen utviklet seg over tid. Dekningen dag for 

dag, hele perioden er illustrert i Diagram 1 (se Vedlegg 2 for å se Diagram 1 i større format). 

 
 

Diagram 1: Samlet mediedekning av henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning i VG, Dagbladet, Aftenposten, 
NRK og TV2, for perioden 19.08.14-09.10.14. Hver nye henrettelse er markert med rødt. 
 

 

Henrettelsene av amerikanerne Foley og Sotloff og britene Haines og Henning fikk mye 

oppmerksomhet i norske medier. I de fem nettavisene VG, Dagbladet, NRK, TV2 og 

Aftenposten ble det til sammen publisert 297 artikler i perioden 19.08.14-09.10.14. Diagram 1 

viser den samlede dekningen i de fem avisene fra dag til dag. Diagrammet inkluderer alle 

former for artikler i utvalget, det vil si nyhetsartikler, nyhetsintervjuer, reportasjer, livefeed-

oppdateringer og notiser. Datoen for hver ny henrettelse er markert med rødt. Som illustrert i 

diagrammet ble dekningen av drapene mindre jo lenger unna henrettelsen man kom, men for 

hver ny henrettelse ble dekningen straks større. Henrettelsen av Foley var den av de fire 

hendelsene som fikk størst oppmerksomhet i norske medier, og det ble publisert 116 artikler 

knyttet til Foley allerede den første uken etter at han ble henrettet. Til sammenligning ble det 

publisert 48 artikler i uken etter at Sotloff ble henrettet, 44 artikler i uken etter Haines’ 
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henrettelse og 23 artikler i uken etter at Henning ble henrettet. Antall artikler publisert en uke 

etter hver av de fire henrettelsene er illustrert i Diagram 2.  

 

 
Diagram 2: Samlet antall artikler publisert i VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2 sine nettaviser en uke etter hver av 

de fire henrettelsene. Diagrammet skiller mellom livefeed-oppdateringer og andre typer artikler. 

 

 

4.3.1 De ulike nettavisene 
Antall artikler knyttet opp mot ofrene varierte fra nettavis til nettavis. VG var den avisen som 

publiserte flest nyhetsartikler i de fire utvalgte ukene, med 50 artikler. Dagbladet kom på 

andreplass med 46 publiserte artikler. Aftenposten og TV2 publiserte henholdsvis 30 og 28 

nyhetsartikler, mens NRK publiserte 32 nyhetsartikler i løpet av de fire ukene. I tillegg 

publiserte NRK 45 livefeed-oppdateringer i den samme perioden. Hvis du legger sammen 

NRKs nyhetsartikler og livefeed-oppdateringer publiserte de til sammen 77 artikler.  

 

NRKs livefeed-oppdateringer var korte oppdateringer på hva som hadde hendt, der den korteste 

var på 16 ord, mens den lengste var på 81. Henrettelsen av Foley var den henrettelsen som fikk 

størst dekning samlet sett, inkludert flest livefeed-oppdateringer (se Diagram 2). Henrettelsen 

av Henning var imidlertid den henrettelsen som hadde størst prosentandel livefeed-

oppdateringer i forhold til antall artikler som ble skrevet knyttet opp mot hans henrettelse 

95

40 34
15

21

8
7

8

0

20

40

60

80

100

120

140

Foley Sotloff Haines Henning

Antall artikler en uke etter hver av 
henrettelsene

Livefeed-oppdateringer

Andre artikler



	48	

samlet sett. 8 av 23 artikler publisert uken etter Hennings henrettelse var livefeed-

oppdateringer, noe som tilsvarer 35% av artiklene i løpet av de syv dagene.  

 

Kort tid etter hver henrettelse var NRK raskt ute med en livefeed-oppdatering, før de noe senere 

kom med en fullstendig nyhetsartikkel om henrettelsene. På den måten fikk de rask delt 

nyheten, som igjen gjorde at de kunne tilegne seg lesere. Utover uken varierte NRK med å 

publisere livefeed-oppdateringer og fullstendige nyhetsartikler, mens de etter noen 

oppdateringer i saken publiserte begge deler. Ettersom at man hele tiden kan gå inn og 

oppdatere informasjonen i nyhetsartikler er det usikkert hvor mye informasjon de andre avisene 

delte med en gang nyhetene om henrettelsene kom. Som nevnt tidligere har det ikke vært mulig 

å finne tilbake til artiklene sånn de så ut da de ble publisert første gang hos de fire andre avisene. 

Derfor er det mulig at også de andre nettavisene kun har publisert begrenset informasjon i første 

omgang, for så å siden fylle på med mer informasjon etterhvert som den ble tilgjengelig. Dette 

blir imidlertid kun spekulasjoner, selv om avisene til stadighet benytter seg av denne måten å 

publisere nyheter på.  

 

Isolert sett var ikke oppdateringene fra hver enkelt avis så enorm. I løpet av de fire utvalgte 

ukene publiserte VG i gjennomsnitt 1,8 artikler om dagen, Dagbladet 1,6 artikler om dagen, 

Aftenposten 1,1 artikler om dagen og TV2 1 artikkel om dagen. NRK publiserte i gjennomsnitt 

1,1 artikler om dagen i løpet av de fire ukene i utvalget, ekskludert livefeed-oppdateringene, 

mens de inkludert livefeed-oppdateringene publiserte ca. 2,8 artikler om dagen. Livefeed-

oppdateringene utgjorde dermed en relativt stor del av oppdateringene. Selv om livefeed-

oppdateringene kun var korte oppdateringer som ga publikum mulighet til å holde seg 

oppdatert om hva som skjedde mer eller mindre rett etter at det hadde skjedd, bidro det likevel 

til at den samlede dekningen av henrettelsene ble større.  

 

Ifølge disse tallene ville man fått med seg gjennomsnittlig 1-2 artikler om dagen knyttet til 

henrettelsene, hvis man var innom en nettavis hver dag. De fem avisene i utvalget hadde 

imidlertid samlet sett 5,48 millioner besøk i sine nettaviser en gjennomsnittsdag i 2014, og 

54% av befolkningen mellom 9-79 år oppga at de leste en eller flere nettaviser det samme året 

(SSB, 2019). Det vil med andre ord si at flere av de som leste nettaviser i 2014, leste mer enn 

en avis. Publikum fikk dermed ikke informasjon fra kun én kilde, men fra flere ulike hold. 

Mange lesere av nettaviser ble dermed disponert for mer 1-2 artikler om dagen, uavhengig om 

de valgte å klikke seg videre inn i artiklene eller ikke. Tatt i betraktning at mengden artikler 
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som ble publisert varierte fra dag til dag vil det si at man noen dager fikk presentert svært 

mange artikler knyttet til saken, mens man andre dager fikk færre. 

 

Selv om mengden artikler varierte fra dag til dag, og de ulike nettavisene publiserte ulik 

mengde artikler gjennom perioden, var den samlede dekningen svært omfattende. Det vil si at 

de som var interessert i saken hadde tilgang på en mengde artikler og informasjon gjennom de 

ulike nettavisene. Også de som ikke var direkte interessert i saken, men som leste nettaviser 

ville bli eksponert for informasjonen om at IS hadde henrettet de fire gislene. 

 

I de neste delene av dette kapittelet vil jeg ta for meg de tre forskningsspørsmålene, og diskutere 

dem opp mot funnene mine. Da forskningsspørsmålene har flere mulige innfallsvinkler har jeg 

vært nødt til å velge ut noen aspekter og temaer å fokusere på. 

 

4.4 RQ1: Hvilke nyhetsrammer bruker norske 

nyhetsmedier når de omtaler IS? 
Det første forskningsspørsmålet jeg ønsker å besvare er hvordan IS frames i norske 

nyhetsmedier, det vil si hvilke nyhetsrammer IS ble plassert i. Ettersom at jeg har valgt å 

analysere artikler fra en spesifikk case, der IS henrettet fire vestlige gisler og la ut videoer av 

det på sosiale medier, vil ikke utvalget kunne si noe om hvordan IS frames hver gang de blir 

skrevet om i norske nyhetsmedier. Jeg vil imidlertid kunne si noe om i hvilken grad dekningen 

av denne spesifikke casen faller inn under de eksisterende nyhetsrammene ekstreme islamister 

gjerne plasseres i av vestlige nyhetsmedier. 

 

4.4.1 Eksisterende rammer 
I følge framing-teorien vil journalister rapportere om terrorhendelser ut ifra et gitt ståsted, og 

som det ble lagt til grunn i teorikapittelet har det etter Golfkrigen, og særlig etter 9/11 vært 

bred konsensus blant journalister om hvordan ekstreme islamister og terrorangrep utført av 

ekstreme islamister dekkes i vestlige nyhetsmedier. Ekstreme islamister frames som fienden, 

mens de allierte fremstilles som helter. Fienden blir skrevet om når de gjør noe grusomt eller 

kritikkverdig, og det fokuseres hovedsakelig på det negative de tar for seg. Det er sjeldent fokus 

på eventuelle positive aspekter av islamistiske gruppers handlinger. De allierte frames på sin 

side som helter eller uskyldige ofre. Den samme handlingen utført av ekstreme islamister og 
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allierte frames gjerne også på to forskjellige måter. Utfører eksempelvis ekstreme islamister et 

angrep rettet mot en alliert, fordømmes det i vestlige nyhetsmedier. Utfører en alliert den 

samme typen angrep mot ekstreme islamister, blir det fremstilt som en nødvendighet, hvis det 

i hele tatt får plass innenfor de satte nyhetsrammene (Ottosen, 1995, s.22). 

 

Ekstreme islamister, og da særlig al-Qaida har vært en hovedfiende for Vesten både før, men 

spesielt etter 9/11. IS har på samme måte truet vestlige interesser, samt vært ansvarlige for en 

rekke terrorangrep rettet mot vestlige mål. Selv om IS anser USA som deres hovedfiende, noe 

de blant annet understreket i videoen av Foley sin halshugging, blir Vesten i sin helhet sett på 

som vantro og en trussel mot den muslimske troen. En tidligere IS-kriger fortalte i et intervju 

med CNN i 2014 at målet til IS først og fremst var å etablere islamistisk stat i den arabiske 

verden, før de skulle bevege seg til andre land (Damon og Yan, 2014). Opprinnelsen til IS, 

måten de har handlet på og måten de velger å spre budskapene sine på, passer dermed perfekt 

i den eksisterende rammen vestlige nyhetsmedier har konstruert for ekstreme islamister.  

 

4.4.2 Lever opp til forventingene  
Man kan klart se den journalistiske konsensusen for hvilke nyhetsrammer ekstreme islamister 

plasseres innenfor i dekningen av henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning. Ettersom 

casen jeg har valgt handler om at IS filmet og distribuerte videoene av halshuggingen av fire 

sivile personer, er det selvsagt ingen norske journalister som hyller halshuggingene. Måten 

henrettelsene ble utført på, og m åten videoene av henrettelsene ble spredd på sosiale medier 

slik at alle interesserte kunne få tilgang på dem, er å anse som grusomme handlinger. Selve 

casen passer perfekt inn i den rammen som allerede er satt for ekstreme islamister i vestlige 

nyhetsmedier, og henrettelsene blir en forlengelse av et allerede eksisterende narrativ. Det 

interessante er imidlertid ensidigheten som kommer frem i nyhetsformidlingen.  

 

Selv om flere av artiklene understreker at henrettelsene skal være et svar på amerikanske 

angrep mot IS-mål, fremkommer det lite informasjon om de faktiske amerikanske angrepene. 

Det fremkommer for eksempel ingen informasjon om hvordan angrepene berørte 

lokalbefolkningen. Den eneste formen for amerikansk innblanding som blir gjort rede for i 

artiklene, var at amerikanske myndigheter prøvde å redde gislene sommeren før henrettelsene 

skjedde. Amerikanske soldater ble dermed fremstilt som helter som prøvde å redde gislene, og 

redningsforsøket ble kommunisert som en nødvendighet.  
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Forskning på fiendebilder viser at fienden gjerne omtales som en gruppe, og at enkeltpersoner 

får lite oppmerksomhet (Ottosen, 1995, s.16). Selv om videoene viste at det var en person som 

utførte henrettelsene og amerikanske og britiske myndigheter antok at denne personen var den 

samme i alle fire henrettelsene, ble det i stor grad kommunisert gjennom nyhetsmediene at det 

var IS som gruppe som stod bak drapene. I de første artiklene som ble publisert etter 

henrettelsen av Foley, ble det i de norske nyhetsmediene i utvalget kommunisert at journalisten 

ble henrettet av IS. Dette samsvarer dermed med tidligere forskning på fiendebilder. IS-krigere 

har imidlertid gjerne uttalt at de utfører angrep i IS´ navn, og sånn sett er det ikke så rart at 

nyhetsmediene omtaler IS som gruppe.  

 

Til tross for at artiklene i utvalget i stor grad fokuserer på at det er IS som gruppe som sto bak 

henrettelsene, var det også en i del artikler spekulasjoner om hvem bøddelen kunne være. Det 

ble også fokusert på å forsøke å identifisere han, særlig i perioden etter Foley og Sotloffs 

henrettelser. Dette på sin side strider med teoriene om at fienden fremstilles som en gruppe. 

 

4.4.3 Oss og dem 
Innenfor den medierammen IS blir plassert inn under i vestlige medier, brukes det gjerne en 

oss/dem-retorikk. Oss er de vi identifiserer oss med, mens dem er den såkalte fienden, eller de 

som ikke er som oss. For denne casen faller først og fremst ofrene innenfor oss-kategorien. 

Ofrene var vestlige, og bøddelen vestlige interesser, samt Obama og Cameron direkte i 

videoene. IS og bøddelen, det vil si de som utførte henrettelsene og truet vestlige interesser, 

faller innenfor dem-kategorien. Fra et norsk synspunkt vil journalister og publikum identifisere 

seg med amerikanere og briter i større grad enn med IS-krigere. Norge har et nært forhold til 

både USA og Storbritannia, for eksempel gjennom NATO-samarbeidet, og amerikanere og 

briter står derfor nærmere Norge kulturelt enn det IS-krigerne gjør. Det faktum at de to første 

ofrene, Foley og Sotloff var journalister gjør at også norske journalister i stor grad kan 

identifisere seg med gislene.  

 

Oss/dem-retorikken i de norske nyhetsmediene kommer til uttrykk i ulike former i artiklene 

publisert i ukene etter de fire henrettelsene. Først og fremst illustreres det at det eksisterer et 

oss og et dem ved at det hovedsakelig er vestlige talspersoner som siteres i artiklene. Alle de 

fem nettavisene har publisert utdrag fra taler fra blant annet Obama, Cameron, daværende 
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visepresident i USA, Joe Biden og daværende forsvarsminister i USA, Chuck Hagel. Dagen 

etter henrettelsen av Foley, holdt blant annet Obama en tale som ble gjengitt i alle de utvalgte 

nettavisene. Der omtalte han blant annet IS som en kreftsvulst. Videre uttalte han at USA ville 

være nådeløse når det kom til beskytte sine innbyggere mot terrorister som IS (Brandeggen, 

2014:a) Det ble også viet stor plass til familiene til ofrene, både i form av at de ønsket å fortelle 

verden hvem sønnene deres var, men også uttalelser der de bønnfalte IS om å spare sin 

familiemedlem, men også andre uskyldige gisler. Til sammenligning ble det viet lite plass til 

uttalelser fra IS og andre ekstreme islamister. Det fantes imidlertid et par tilfeller der ekstreme 

islamister, både norske og utenlandske fikk komme til uttrykk. Jeg vil problematisere det 

faktum at ekstreme islamister får komme til ordet senere i kapittelet.  

  

Som sagt var Foley og Sotloff begge journalister. Dette kan ha påvirket måten oss/dem-

retorikken ble brukt i norske nyhetsmedier. Etter henrettelsen av Foley ble det startet en 

kampanje på sosiale medier som oppfordret journalister og andre til å bytte profilbildene sine 

til svart, for å hedre Foley og ta avstand fra henrettelsen (Brandeggen, 2014:b). Mens mange 

kastet seg på trenden, både nordmenn og utlendinger, journalister og andre, var det flere som 

var skeptiske til at det måtte en henrettelse av en amerikansk journalist til for at verden skulle 

reagere på IS sine grusomheter (Ørstavik, 2014). NRKs korrespondent i Midtøsten, Sigurd 

Falkenberg Mikkelsen var en av de som valgte å ikke endre profilbilde. I en kommentar til 

Aftenposten sa han at han i så fall måtte ha svart profilbilde hele tiden, tatt i betraktning all 

elendigheten som var i området (Ørstavik, 2014).  

 

Det er imidlertid viktig å huske at fiendebildet mellom Vesten og IS går begge veier. IS uttalte 

i henrettelsesvideoene at gislene ble henrettet som en konsekvens av amerikansk og britisk 

innblanding i konfliktene i Syria og Irak, og i løpet av de første dagene etter henrettelsene var 

det flere artikler som gjenfortalte deler av hva bøddelen truet med dersom Obama og Cameron 

ikke etterfulgte kravene han satt. De fire ofrene var ikke en part i konflikten, men ble henrettet 

på grunn av nasjonaliteten sin. Ved å true med å henrette det neste gisselet de viste frem i hver 

av videoene for siden å henrette ham, samt ved true USA og deres allierte, bidro IS til å 

opprettholde det eksisterende fiendebildet.  
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4.4.4 Mer enn bare kaldblodige mordere? 
Som skrevet over passer henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning perfekt inn i den 

rammen vestlige medier har satt for ekstreme islamister. Bildet de vestlige nyhetsmediene 

presenterer av IS, er at de er kaldblodige mordere som vil henrette alle som anses som vantro. 

Ettersom vestlige medier framer IS på bestemte måter og vi kun får informasjon om IS når de 

gjør grusomme ting, og fordi det har vært vanskelig å få informasjon ut av IS-okkuperte 

områder annet enn deres egenproduserte propaganda, er det vanskelig å vite hvilke eventuelle 

positive ting IS gjør. Mellom 2011 og 2016 reiste imidlertid over 5000 vestlige muslimer til 

Syria og Irak for å sverge troskap til gruppen (Christensen og Bjørgo, 2018, s.6). Ettersom 

gruppen har tiltrukket seg så mange mennesker som den har, må vi regne med at det er større 

kompleksitet i IS enn det som kommer frem i vestlige nyhetsmedier. I New York Times’ 

podcast Caliphate, får journalist Rukmini Callamichi kontakt med en tidligere canadisk IS-

kriger. Han fortalte at motivasjonen hans for å dra var at han fant et felleskap i de radikaliserte 

miljøene på nett, og at han ønsker å hjelpe muslimer i Syria som ble angrepet av Assads styrker 

(Jiang, 2018). Podcastens produsent, Andy Mills uttalte også til ABC News at et av 

kjennetegnene som har gått igjen hos vestlige IS-rekrutter de fikk kjennskap til var en empati 

for undertrykte muslimer i Syria. Det er med andre ord kanskje flere lag hos IS enn det bildet 

vestlige nyhetsmedier presenterer. 

 

Selv om det er grunn til å tro at IS er mer komplekst sammensatt enn det bildet vi får presentert 

gjennom nyhetsmediene, vil det vært problematisk om norske nyhetsmedier fremstiller IS i et 

positivt lys. De fire henrettelsene er bare ett eksempel på IS’ brutalitet, og ved å promotere de 

positive aspektene ved gruppen kunne nyhetsmediene risikert å blant annet bidra til 

rekrutteringen til gruppen. Slik jeg ser det, kan det imidlertid være fruktbart for forståelsen av 

konflikten å nyansere fiendebilde mellom Vesten og ekstreme islamister. Nyhetsrammer 

handler vel så mye om hva som blir utelatt fra rammen, som hva som blir inkludert. Det som 

finnes utenfor de bestemte nyhetsrammene er også viktig.  

 

Selv om nyhetsmediene ikke trenger å fremstille IS i et positivt lys, burde også militære 

handlinger utført av Vesten trekkes frem og problematiseres i større grad enn de ble i denne 

casen. Artiklene i utvalget tilbød liten forståelse for IS’ sinne mot Vesten, ei heller den 

amerikanske innblandingen i konflikten i Syria og Irak. En del av nyhetsmedienes 

samfunnsrolle er å sette lys på ulike problematikker og synspunkter, men uten 
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kontekstualisering av konflikten, blir det vanskelig for det norske mediepublikummet å få en 

fullstendig forståelse av konflikten.  

 

4.5 RQ2: Hva preget nyhetsformidlingen av 

henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning i de 

fem utvalgte nettavisene? 
Det andre forskningsspørsmålet jeg har ønsket å finne svar på var på hvilke måter henrettelsene 

av Foley, Sotloff, Haines og Henning ble formidlet i VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og 

TV2s nettaviser. Jeg vil i første omgang gi en generell oversikt over formidlingen og hvilke 

likehetstrekk det var mellom de ulike nettavisene. I andre omgang vil jeg ta for meg utvalgte 

aspekter av hvordan de ulike nettavisene skilte seg fra hverandre.   

 

4.5.1 Likheter mellom nettavisene – generell oversikt 
Som vi har sett fikk henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning mye oppmerksomhet 

i norske nyhetsmedier, og det ble skrevet en mengde artikler knyttet opp mot hver av 

henrettelsene. Gjennom den utvalgte perioden publiserte artiklene mye av den samme 

informasjonen, og i noen tilfeller var de mer eller mindre identiske i hva slags type artikler de 

publiserte. Når det skjedde oppdateringer i saken var alle avisene raskt ute med å 

videreformidle informasjonen, og på mange måter hadde de fem nettavisene den samme 

dagsordenen for hele perioden. Selv om artiklene ble bygget opp på ulike måter, og ulike 

momenter ble trukket ut som viktige hos de ulike nettavisene, var essensen av innholdet mye 

av den samme. Alle nettavisene gjorde for eksempel rede for at ofrene var halshugget, og at IS 

hadde publisert videoer av henrettelsene på sosiale medier. Alle nettavisene publiserte også 

artikler som tok for seg Obamas første tale etter henrettelsen av Foley.  

 

Som sagt tidligere, fremkom det også en konsensus i hvordan henrettelsene av de fire ofrene 

ble dekket. Alle nettavisene i utvalget fremstilte Foley, Sotloff, Haines og Henning som 

uskyldige ofre for IS’ brutalitet, mens IS og bøddelen ble fremstilt som fienden. Henrettelsene 

ble formidlet som groteske handlinger, og ved flere anledninger siterte nyhetsmediene taler fra 

amerikanske og britiske talspersoner som fordømte henrettelsene på det sterkeste. Det var 

følgelig ofrene som fikk mest oppmerksomhet gjennom perioden. Alle avisene publiserte 

imidlertid også artikler der IS var i fokus, og de omhandlet alt fra spekulasjoner i hvem 
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bøddelen kunne være, til taktikker bak halshuggingen og myter om IS. Den tette oppfølgingen 

av henrettelsene, samt måten de ulike nyhetsmediene publiserte saker, viser hvor avhengige 

nyhetsmediene var av å publisere den samme informasjonen som konkurrentene, slik at de ikke 

mister lesere til andre informasjonskilder.   

 

4.5.2 Ulikheter mellom nettavisene – behovet for å tilby noe mer 
Selv om nettavisene i utvalget fulgte hverandre i stor grad og presenterte mange av de samme 

oppdateringene etter henrettelsene, var det også tilfeller der avisene skilte seg fra hverandre i 

større eller mindre grad. Dette gjaldt blant annet hvor mye informasjon de valgte å dele, hva 

slags bilder de brukte og hva slags type artikler de valgte å publisere. Som sagt tidligere blir 

eksklusivitet regnet som et nyhetskriterium, men som nevnt i teorikapittelet er eksklusivitet på 

mange måter erstattet med behovet for å tilby noe mer enn det konkurrentene tilbyr. De fleste 

avisene har tilgang på den samme informasjonen i dagens mediesituasjon, og spørsmålet blir 

dermed hvor langt de ulike nyhetsmediene er villig til å gå i formidlingen av informasjon og 

materiale. I et marked med stor konkurranse, med mange tilbydere har må nyhetsmediene 

kjempe for å opprettholde publikumstallene. Ved å tilby informasjon konkurrentene ikke tilbyr, 

vil nyhetsmediene kunne tilegne seg flere lesere. Under vil jeg ta for meg ulike eksempler på 

hvordan avisene tilbydde mer, eller annen informasjon enn konkurrentene.  

 

Siterer mail fra IS  

Før Foley ble henrettet mottok familien hans en mail fra IS om at han ville bli henrettet. I 

etterkant valgte familien å gå ut med mailen i den amerikanske avisen GlobalPost, som var 

arbeidsgiveren til Foley på det tidspunktet han ble kidnappet. De oppga at de delte mailen fordi 

de ønsket å hedre sønnen og den personen han var, men også fordi de ville gi innsikt i taktikken 

og motivasjonen til IS (GlobalPost, 2014). Mailen, som var oversatt fra engelsk av Dagbladet 

lød som følger: 

 

HVOR LENGE VIL SAUENE FØLGE DEN BLINDE GJETEREN? En melding til 

den amerikanske regjeringen og deres saue-aktige borgere: Vi har latt dere være i fred 

etter deres skammelige nederlag i Irak. Vi blandet oss ikke inn i deres land eller angrep 

deres borgere mens de var trygge i deres hjem tross vår evne til å gjøre det! Når det 

gjelder avskummet i deres samfunn som holdes fanget av oss, DE VÅGET Å GÅ INN 

I LØVENS HULE, OG BLE SPIST! Dere ble av oss gitt mange sjanser å forhandle 
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frem en løslatelse av deres folk via kontantoverføringer som andre myndigheter har 

akseptert. Vi har også tilbudt fangeutvekslinger for å få frigitt muslimene som for tiden 

holdes fanget av dere, som vår søster Dr. Aifa Sidiqqi, men dere viste veldig raskt at 

dette er noe dere IKKE er interessert i. Dere har ingen motivasjon til å forhandle med 

muslimene utenom med våpenmaktens språk, et språk dere ble gitt en 'arabisk 

oversettelse' av da dere forsøkte å okkupere Irak! Nå vender dere nok en gang tilbake 

for å bombe muslimene i Irak, denne gangen tyr dere til luftangrep og proxy-hærer, 

mens dere i feighet dukker unna en konfrontasjon ansikt til ansikt! I dag har vi trukket 

våre sverd mot dere, MYNDIGHETER OG BORGERE FOR LIKE. OG VI VIL IKKE 

STOPPE FØR VI SLUKKER TØRSTEN FOR DERES BLOD. Dere skåner ikke våre 

svake, eldre, kvinner eller barn, så vi vil IKKE skåne deres! Dere og deres borgere vil 

betale prisen for bombingene! Det første vil være blodet til den amerikanske borgeren 

James Foley! Han vil bli henrettet som et DIREKTE resultat av deres overtredelser mot 

oss! (Egeberg, 2014) 

 

NRK, Dagbladet, VG og TV2 hadde alle en sak på at IS hadde sendt familien til Foley en mail 

før henrettelsen. Aftenposten var den eneste avisen som ikke hadde en sak på det. Selv om 

NRK, Dagbladet, VG og TV2 alle skrev saker som tok fra seg IS sin kommunikasjon med 

foreldrene til Foley, var artiklene bygget opp på ulike måter. For det første brukte de ulik 

retorikk i overskriftene (se Figur 1). TV2 valgte en selgende variant med overskriften “Les 

brevet IS sendte Foleys foreldre før henrettelsen”. Dette nærmest befalte publikum til å klikke 

seg inn på saken og lese brevet. Dagbladet brukte et sitat fra brevet i sin overskrift, nemlig “De 

våget seg inn i løven hule og ble spist” og fulgte opp med ingressen “Dette er eposten foreldre 

fikk før IS skar hodet av James Foley”. Overskriften i seg selv sier ikke noe spesifikt om hva 

saken handler om, mens den brutale ingressen etterlater lite tvil. NRK og VG gikk for mildere 

varianter med henholdsvis overskriftene “Foleys familie offentliggjør trussel-epost fra IS” og 

“Foleys familie går ut med e-post fra IS”. De inviterte dermed leseren til å klikke seg inn og 

lese saken dersom de ønsket det, uten at de stilte krav spesifikke krav til leseren. 
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Figur 1: Faksimiler fra TV2, Dagbladet, NRK og VG 22.08.14 

 

 

For det andre formidlet de ulike nettavisene ulik mengde informasjon fra brevet. Både 

Dagbladet og TV2 formidlet brevet i sin helhet i sine artikler. TV2 formidlet brevet på engelsk, 

slik det var i sin originale form, mens Dagbladet på sin side hadde tatt seg tid til å oversette det 

til norsk. I tillegg linket de til GlobalPost sin originale artikkel, hvis noen skulle ønske å lese 

den. VG og NRK valgte å kun parafrasere bruddstykker av mailen i sine artikler. Begge linket 
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imidlertid til den originale mailen i GlobalPost. TV2 og Dagbladet gjorde med andre ord 

informasjonen lettere tilgjengelig enn VG og NRK, da man kunne lese mailen i sin helhet hos 

TV2 og Dagbladet, men måtte klikke seg videre et ledd hos VG og NRK. TV2 skrev at de 

valgte å gjengi hva som stod i brevet for å vise hvordan IS sprer sin propaganda (Stakkestad, 

2014), mens Dagbladet og VG viste til foreldrenes til Foleys forklaring på hvorfor de gikk ut 

med brevet (Egeberg, 2014; Mikkelsen, 2014).  

 

Selv om TV2, Dagbladet og VG har forklart hvorfor de valgte å publisere innholdet i brevet, 

er det ikke helt uproblematisk at de gjorde det. I motsetning til henrettelsesvideoene, som ble 

lastet opp på sosial medier, var mailen sendt personlig til Foleys foreldre. Gjennom mailen ga 

IS inntrykk av at de kunne ha angrepet amerikanske borgere mens de følte seg trygge i sine 

hjem, uten at de hadde gjort det tidligere. De truet samtidig amerikanske myndigheter og 

borgere gjennom å skrive “dere og deres borgere vil betale prisen for bombingene! ”. Ved å 

sitere mailen fra IS, ble avisene et talerør for terrorgruppen, i den forstand at IS nådde ut med 

et budskap på en måte man ikke tidligere hadde sett. I denne sammenhengen bidro derfor 

nyhetsmediene til å videreformidle IS sin propaganda.  

 

Bruk av skjermdumper  

Et annet punkt der de ulike nyhetsmediene skilte seg fra hverandre på, var i bruken av 

skjermdumper fra videoene i artiklene. Som sagt i teorikapittelet er visuelle medier en effektiv 

måte for nyhetsmediene å fange leserens oppmerksomhet på, og bildene med på å legitimere 

og gi troverdighet til teksten. I den utvalgte casen hadde alle artiklene en eller annen form for 

bilde (med unntak av den del livefeed-oppdateringer), som eksempelvis skjermdumper fra 

henrettelsesvideoene. Det var ingen av nettavisene i utvalget som publiserte 

henrettelsesvideoene gjennom sine kanaler, og de presiserte ved flere anledninger at de ikke 

ønsker å vise de grusomme scenene. De ulike avisene brukte imidlertid skjermdumper fra 

videoen i ulik grad. Dagbladet brukte skjermdumper i 59% av sine artikler, mens VG, TV2 og 

NRK brukte skjermdumper i henholdsvis 52%, 43% og 25% av nyhetsartiklene sine. 

Aftenposten var den eneste avisen som konsekvent unngikk bruk av skjermdumper fra 

videoene i sine nyhetsartikler. Aftenposten brukte i stedet bilder av ofrene fra før de ble 

kidnappet.  
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Figur 2: FSkjermdump fra artikkelen “Amerikansk journalist skal ha blitt halshugget av IS”, VG 19.08.14 

 

Skjermdumpene skapte en fortelling som ga leseren et visuelt og mer helhetlig inntrykk av 

henrettelsene, enn hva de ville fått uten skjermdumper. På den ene siden hadde skjermdumpene 

dokumentarisk verdi og nyhetsverdi, ettersom at de presenterte hendelsen slik de så ut da de 

fant sted. Tidligere reportasjeredaktør i NRK, Alexandra Beverfjord forsvarte i en uttalelse 

nyhetsmediers bruk av skjermdumper med at nyhetsmediene kan bidra til å sette denne typen 

propagandamateriale i en sammenheng (Yildtrim og Zakariassen, 2014). Dagbladet forsvarte 

sin bruk av skjermdumper med at tunge amerikanske nyhetsmedier som Washington Post og 

CNN brukte bilder fra videoen i sin dekning av henrettelsene (Lofstad og Mogen, 2014). 

Daværende generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum uttalte til NRK at 

skjermdumpen fra henrettelsen av James Foley «ble selve bildet på IS’ grusomheter» og at det 

ble stående som det enkeltstående viktigste nyhetsbildet fra 2014 (Vestrum Olsson og Senel, 

2015). Skjermdumpene fungerte dermed som et kraftig og effektivt virkemiddel i 

videreformidlingen av IS´ brutalitet. 

 

Bruken av skjermdumper i slike sammenhengen kan være problematisk, og et Twitter-opprop 

oppfordret nyhetsmedier til medie-blackout av innhold skapt av IS, for å ikke ytterligere bidra 

til å spre IS sin propaganda (Yildirim og Zakariassen, 2014). Videoene var en del av IS´ 
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mediestrategi, og som ekstremismeforsker Lars Gule uttalte til NRK den gang, kan 

nyhetsmediene risikere å løpe IS’ ærend ved å videreformidle utsnittene fra videoene (Yildtrim 

og Zakariassen, 2014). Den dokumentariske verdien må dermed vurderes opp mot i hvilken 

grad dette bidrar til å spre IS´ narrativ om hvordan de ønsker å fremstå. 

 

Et eksempel på hvordan skjermdumpene kommuniserte IS narrativ er bøddelen som fremstår 

høy og sterk mens offeret er liten og hjelpeløs ved siden av ham. Offeret, som sitter, er kledd i 

en oransje fangedrakt, mens bøddelen står i en svart drakt med skjult ansikt og en kniv i hånden. 

Skjermdumpene kan videre bidra til å skape større interesse for videoen. Avisene avviste at de 

ville vise videoene, men kommuniserte samtidig at det finnes noe mer der ute. Nyhetsmediene 

ga dermed en forsmak på videoene, som for noen kan oppfattes som en invitasjon til å oppsøke 

videoen i sin helhet på egenhånd. Sånn sett ble formidlingen av skjermdumpene en form for 

ansvarsfraskrivelse fra nyhetsmedienes side.  

 

Ekstreme islamister får en stemme 

Det var flere av avisene i utvalget som publiserte artikler der utsagn fra ekstreme islamister var 

hovedoppslaget. Blant annet publiserte NRK en artikkel med overskriften «Norsk islamist 

hyller halshoggingen» (Jørstad et al., 2014). Leser man kun overskriften får man inntrykk av 

at artikkelen skal handle om nettopp en norsk islamist som hyller halshoggingen av James 

Foley. Dette sendte et signal om at det finnes nordmenn som støtter IS og mener metodene 

deres er gode. NRK illustrerte artikkelen med en skjermdump fra videoen av Foleys 

henrettelse, samt en skjermdump av Facebook-statusen til den norske islamisten Mohyeldeen 

Abo Al-Hasan, også kjent som Mohyeldeen Mohammad: 
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Figur 3: Skjermdump fra artikkelen “Norsk islamist hyller halshoggingen”, NRK 20.08.14 
 

 

Klikker man seg videre inn i artikkelen skjønner man imidlertid raskt at saken handler om noe 

litt annet enn hva overskriften tilsier. I artikkelen går blant annet leder for tenketanken 

Minotenk hardt ut og kritiserer Mohyeldeen Mohammads synspunkter og uttalelser. 

Artikkelens hensikt er å sette et kritisk lys på Mohammads Facebook-status, ikke en ukritisk 

formidling av islamistens meninger. Overskriften er med andre ord noe misvisende, fordi NRK 

gjorde et godt, kritisk journalistisk arbeid.  

 

Man kan likevel diskutere hvorvidt dette var en sak i offentlighetens interesse, eller om det var 

en sak offentligheten, det vil si publikum hadde interesse av. På den ene siden skal pressen 

være en arena der ulike stemmer kommer til syne, og sånn sett er det fint at NRK ikke 

sensurerer ekstreme islamister. Det finnes personer som har meninger slike som Mohammad 

har, og det er viktig å sette slike holdninger et kritisk lys. På den andre siden kan man mene at 

NRK anerkjente personer som hyller henrettelser ved å bruke den overskriften de valgte. Man 

kan samtidig spørre seg om uttalelsen er relevant for den offentlige debatten og 

meningsdannelsen, eller om NRK lagde en sak knyttet mot et tema det allerede var stor 

interesse for, slik at de kunne tilegne seg flere lesere.  
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NRK var ikke alene om å publisere artikler der ekstreme islamister fikk komme til ordet. Den 

21. august 2014 publiserte VG en artikkel med overskriften «Britisk Khadijah: Hun ønsker å 

bli først kvinne til å halshugge vestlige fanger i Syria» (Ekehaug og Henriksen, 2014). 

Artikkelen handlet om en britisk kvinnelig islamist som reiste til Syria som fremmedkriger. 

Etter drapet på Foley postet hun en status på Twitter der hun hyllet henrettelsen, samt at hun 

uttrykket at hun ønsket å være den første kvinnen som henrettet vestlige i Syria. Artikkelen 

gjorde rede for hvem Khadijah var og for twittermeldingen hennes, samt at den på slutten tok 

for seg en pressekonferanse med den amerikanske forsvarsministeren Chuck Hagel og litt om 

hvordan USA prøvde å bekjempe IS. Den delen av artikkelen som omhandlet Khadijah hadde 

ingen sammenheng med den delen av artikkelen som omhandlet Hagel og amerikanske angrep 

mot IS-mål, annet enn at Hagel uttalte at trusselen fra IS var overhengende og alvorlig.  

 

Artikkelen til VG var en videreformidling av islamisten sine uttalelser, og fra et analytisk 

ståsted får man inntrykk av at VG publiserte artikkelen kun for å tilegne seg flere lesere. At en 

ukjent IS-kriger ønsker å henrette vestlige var ingen nyhet, men VG bidro i denne 

sammenhengen til å spre islamisten sine ord. På en annen side kan man argumentere for at 

artikkelen var formidling av hvordan medlemmer av IS tenker, og hvordan de bruker sosiale 

medier for å dele synspunktene sine. VG fungerte likevel som et slags mikrofonstativ for 

terrorgruppens medlem ved å spre meldingen til et mye større publikum enn det uttalelsen ville 

fått uten VGs videreformidling. Den siste delen av artikkelen virker på sin side som et forsøk 

på å legitimere hvorfor de valgte å ha å skrive om Khadijah.  

 

4. september 2014 publiserte Aftenposten artikkelen med overskriften «Tidligere IS-kriger: 

Vestlige krigere vil angripe hjemlandet om de får sjansen». Artikkelen var skrevet av 

Aftenpostens Midtøsten-korrespondent Tor Arne Andreassen (Andreassen, 2014:b). 

Artikkelen tok for seg et intervju den amerikanske TV-kanalen CNN hadde med et tidligere 

IS-medlem. Det tidligere IS-medlemmet uttalte til kanalen at vestlige fremmedkrigere lærer at 

hovedmålet først og fremst er å etablere en islamsk stat i de arabiske landene, før de senere 

skal reise til andre land. Videre sa han at vestlige IS medlemmer vil gjennomføre angrep i 

hjemlandet dersom de får sjansen til det, ettersom at fremmedkrigerne ser på det tidligere 

hjemlandet som vantro. Artikkelen presenterte så to amerikanere med tilknytning til IS. Den 

ene ble drept i kamp, mens den andre ble arrestert da han returnerte til USA etter å ha oppholdt 

seg 8 måneder i Beirut.  
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Selv om artikkelen var skrevet av Aftenpostens Midtøsten-korrespondent, baserte hele 

artikkelen seg på islamistenes intervju med CNN. Artikkelen linket også til det opprinnelige 

intervjuet på CNN sine nettsider. Artikkelen tok først og fremst for seg islamistens utsagn om 

at vestlige mål vil bli angrepet, dersom medlemmer av IS får muligheten til det. Et lite avsnitt 

handlet om at vestlige etterretningstjenester fryktet at flere tusen personer med bakgrunn fra 

vestlige land hadde knyttet seg til IS, og at de derfor frykter at noen av dem ville utføre 

terrorangrep i hjemlandet, slik islamisten antydet. Det hadde imidlertid ikke blitt gjort plass til 

uttalelser fra for eksempel PST eller Norsk etterretningstjeneste for å bekrefte eller avkrefte 

uttalelsene, ei heller antydet man noe om hvor stor den faktiske trusselen mot Norge faktisk 

var.  

 

Det at en avis velger å publisere mer informasjon knyttet opp mot en sak enn det de andre 

avisene velger å gjøre, betyr ikke at denne ene avisen har tilgang på mer eksklusiv informasjon 

enn de andre. Ettersom at alle de fire henrettelsesvideoene lå åpent tilgjengelig på internett er 

det nærliggende å anta at alle redaksjonene hadde sett videoene før de valgte hvilken 

informasjon de ønsket å publisere. Alle avisene satt dermed på mye av det samme materialet. 

Det virker i stedet som om de ulike avisene prøvde å skille seg ut ved å tilby mer og annerledes 

informasjon enn konkurrentene. Når avisene forsøkte å utklassere hverandre ved å tilby mer 

informasjon eller andre vinklinger enn de andre for å tilegne seg flere lesere, risikerte de å 

bevege seg bort fra samfunnsoppdraget. Dette gjelder kanskje særlig når det kommer til 

dekning av terrorsaker, der mediene må trå veldig forsiktig for å ikke snakke terroristenes sak.  

 

4.6 RQ3: I hvilken grad er det en gjensidig avhengighet 

mellom IS og etablerte norske nyhetsmedier? 
I innledningen blir det påstått at det er en kausal link mellom nyhetsmedier og terrorgrupper, 

og at forholdet kan forklares som en symbiose (Archetti, 2015, s.136-137; Martin, 1985, s.127). 

Gjennom det tredje forskningsspørsmålet ønsker jeg å finne svar på i hvilken grad dette 

gjensidige avhengighetsforholdet eksisterer mellom IS og etablerte norske nyhetsmedier. Jeg 

vil diskutere forholdet både fra IS og nyhetsmedienes perspektiv, og den utvalgte casen vil 

ligge til grunn for analysen.  
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4.6.1 Journalister blir et mål i seg selv 
Terrorgrupper ønsker anerkjennelse og oppmerksomhet gjennom nyhetsmediene for å kunne 

spre budskapet sitt til en større gruppe. De har tilegnet seg denne oppmerksomheten for 

eksempel ved å utføre terrorangrep (Nacos, 2007, s. 46), og som Schmid (1989) understreket, 

har nyhetsmediene tradisjonelt sett vært tilstede for å gi dem nettopp denne oppmerksomheten 

(s.541). I konfliktområder har journalister tidligere vært fredet; de har blitt ansett som nøytrale 

observatører, og ikke en part i konflikten. De ulike partene i konflikten har vært avhengige av 

journalister til å formidle narrativene deres, og for at konflikten skal få oppmerksomhet fra 

verden rundt. I dagens samfunn, der teknologi er bredt tilgjengelig, både for produksjon og 

distribusjon av medieinnhold, er journalistens rolle som formidler av budskap og setter av 

dagsorden endret. Terrorgrupper er ikke avhengig av journalisten i samme grad som tidligere, 

og gjennom digitale medier har de mulighet til å spre sine budskap til større masser over 

geografiske avstander, uten å måtte gå gjennom en redaktør. Journalistenes usynlige skjold 

virker dermed svekket. 

 

Selv om korrespondenter har hatt en viktig rolle i formidlingen av konflikter, har det aldri vært 

ufarlig å være journalist i krigssoner. Journalister som rapporterer fra konfliktområder har for 

eksempel hatt en risiko for å bli drept i kryssild (NTB, 2014). De siste årene har det imidlertid 

blitt farligere å være krigsreporter. Når IS ikke lenger trenger journalister for å få internasjonal 

medieoppmerksomhet, men kan spre den informasjonen de selv ønsker på ulike sosiale medier, 

har journalisten gått fra å være noe man er avhengig av, til å kunne være et attraktivt gissel. 

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen uttalte i 2014 til NTB at det virker 

som om krigsreportere har blitt et mål i seg selv, og at IS trekker journalister frem som 

målgruppe for å kunne bruke dem som trofeer (NTB, 2014). Mellom 2011 og 2018 ble det, 

ifølge Committee to Protect Journalists, drept 167 journalister i Syria og Irak, hvorav 41 av 

disse ble henrettet, (CPJ, 2019). Dette inkluderte James Foley og Steven Sotloff.  

 

Fra nyhetsmedienes ståsted er det svært problematisk at det har blitt så mye farligere å være 

krigsreporter. Disse har en svært viktig jobb. De rapporterer fra områder andre rømmer fra og 

som det gjerne er vanskelig å få informasjon ut av. Krigskorrespondent Kristin Solberg sa i et 

intervju med Dagsavisen i 2014 at det er viktig at utenrikskorrespondenter reiser ut i felt for å 

rapportere nyheter, til tross for at det er farlig (Mauno, 2014). Journalister ute i felt rapporterer 

med større empati når de opplever konflikten på nært hold, samtidig som de får en bedre 
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forståelse av sammensatte og komplekse konflikter (Mauno, 2014). Denne forståelsen gjør at 

de kan formidle det som foregår i områdene på en annen måte enn journalister som sitter bak 

trygge pulter, milevis fra der det skjer. De vil også kunne nyansere det eksisterende 

fiendebildet. Ved å ikke kunne reise inn i IS okkuperte områder må journalistene i større grad 

stole på øyenvitner som kilder, og når de ikke vet hva som skjer må de i større grad stole på de 

narrativene de har tilgang til (Ørstavik, 2014).  

 

Regelrette henrettelser av frie journalister, slik som henrettelsene av Foley og Sotloff, virker 

sensasjonelle og brutale, både for journalister spesielt, men påvirker selvsagt også 

offentligheten generelt. Dette er brudd på ytrings- og informasjonsfriheten, og når 

journalistenes evne til å rapportere fra konfliktområder blir dårligere, blir også publikum evne 

til å forstå konflikten svakere. Til Aftenposten sa NRKs utenrikskorrespondent i Midtøsten, 

Sigurd Falkenberg-Mikkelsen at journalister skal ha en rolle som en stemme for de svakeste. 

Denne rollen kan de ikke i like stor grad når journalister ikke kan bevege seg fritt, og blir 

henrettet på slik Foley og Sotloff ble (Ørstavik, 2014).  

 

Selv om IS ikke lenger er avhengig av journalister for å spre deres budskap og narrativer, er 

det imidlertid ikke sånn at de ikke lenger trenger nyhetsmediene. Nyhetsmediene er fremdeles 

en aktuell måte for IS å nå ut til en større masse enn hva de kan klare på egenhånd, og IS søker 

derfor fremdeles oppmerksomhet gjennom nyhetsmediene. Groteske og voldelige videoer 

publiseres i håp om at det skal bli plukket opp og spredd av tradisjonelle nyhetsmedier 

(Klopfstein, 2006, s.113). Det har imidlertid vært en overgang fra at journalisten formidlet 

budskapet og satte konflikten på dagsorden, til at henrettelser av journalister er en type 

terrorhendelse som gir IS oppmerksomhet i vestlige nyhetsmedier.  

 

Valget av ofre, måten henrettelsene ble utført på og måten videoene ble distribuert i denne 

casen, var et eksempel på mass-mediated terrorism, hvor IS var garantert oppmerksomhet i 

vestlige nyhetsmedier. Når videoene av henrettelsene fantes på internett kunne ikke 

nyhetsmediene lukke øynene hendelsene. IS ville dermed få mer ut av å henrette journalistene 

Foley og Sotloff, enn de ville fått hvis Foley og Sotloff rapporterte om hendelser fra de IS-

okkuperte områdene. IS satte dagsorden ved å publisere videoene, i tillegg til at narrativet ble 

utspilt på IS sine premisser. 
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4.6.2 Nyhetsverdi og nyhetskriterier 
IS søker altså fremdeles oppmerksomhet fra etablerte nyhetsmedier, fordi nyhetsmediene er en 

arena for å spre sine narrativer. Slik antall artikler publisert i den utvalgte perioden tilsier, 

hadde henrettelsene av de fire ofrene stor nyhetsverdi. Til tross for at IS allerede hadde markert 

seg på den internasjonale nyhetsagendaen, skapte henrettelsen av særlig Foley et slags sjokk i 

den vestlige verden generelt og for nyhetsmediene spesielt. Den brutale måten henrettelsene 

ble utført på, samt det faktum at IS filmet henrettelsene og spredte videoene på sosiale medier 

i etterkant, var noe man ikke hadde sett før. Ekstreme islamister kunne dele videoene sine til 

en hel digital verden, og på den måten sette dagsorden for nyhetsmediene. Videoene ble i første 

omgang delt på YouTube, og i løpet av minutter var den spredd over hele verden (Bakke Foss 

et al., 2014). Man forbigikk de etablerte nyhetsmediene som naturlige portvoktere, og slik 

mistet mediene mulighetene til å filtrere innholdet i de brutale videoene fra avsenderen (IS) til 

mottakerne (andre brukere på sosiale medier). Som daværende ansvarlig redaktør i VG, Torry 

Pedersen sa til NRK «De [IS] kombinerer oldtidens barbari med nåtidens 

kommunikasjonsverktøy» (Vestrum Olsson og Senel, 2015). Følgelig fikk det stor 

oppmerksomhet i mediene. 

 

Henrettelsene hadde videre stor nyhetsverdi i seg selv. Som tidligere påpekt fikk henrettelsen 

av Foley størst oppmerksomhet og omtale i norske nettaviser, før dekningen ble mindre og 

mindre for hver henrettelse som fant sted. En sentral grunn til dette kan være at noe av 

nyhetsverdien falt bort underveis i henrettelsesrekken, da de senere henrettelsene ikke oppfylte 

like mange av nyhetskriteriene som den første.  

 

James Foley 

Henrettelsen av Foley traff alle nyhetskriteriene i VISAK. For det første var IS aktuelle i 

mediebildet før hendelsen fant sted. De hadde blant annet gjort store fremstøt i Syria og Irak 

og etablert kalifatet. I tillegg hadde PST vært ute i mediene og advart om en reell terrortrussel 

mot norske mål. IS var med andre ord allerede på den norske nyhetsradaren. For det andre var 

det vesentlig for offentligheten å få vite at IS nå hadde halshugget en amerikansk journalist og 

at de truet vestlige interesser. Ved å henrette Foley tvang IS dermed USA spesifikt men også 

resten av den vestlige verden offentlig inn i konflikten. Konflikten foregikk dermed ikke lenger 

bare i Midtøsten. Den vestlige verden ble tvunget til å forholde seg til IS på en ny måte. For 

det tredje er det et relevant poeng at Foley var journalist. Det faktum at Foley var journalist 
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kan ha vært en viktig faktor til at hendelsen fikk så mye oppmerksomhet som den gjorde 

Journalister over hele verden kunne identifisere seg med offeret, ettersom at det var «en av 

deres egne» som var blitt henrettet. Et vestlig publikum kunne i tillegg identifisere seg med 

offeret ettersom at han var amerikaner. Jo tettere publikum følte at de kunne identifisere seg 

med offeret, jo mer interesse fikk hendelsen for publikum. 

 

Det fjerde og kanskje sterkeste kriteriet for at hendelsen ble en nyhet, er at hendelsen var 

sensasjonell. Aldri før hadde en terrorgruppe halshugget og drept en amerikansk journalist og 

spredt videoen på sosiale medier. Etter henrettelsene av Foley sa generalsekretær i Norsk 

Redaktørforening, Arne Jensen til NTB at journalister nå fungerer som trofeer for grupper som 

IS, fremfor objektive reportere, og at de har blitt et mål i seg selv (NTB, 2014).  

 

Steven Sotloff 

Henrettelsen av Sotloff traff, på samme måte som henrettelsen av Foley, flere av kriteriene for 

å ha nyhetsverdi. For det første var det aktuelt, i den forstand at det var en fortsettelse fra forrige 

henrettelse. Sotloff var blitt vist frem og truet med at han var det neste offeret, og etter 

henrettelsen av Foley ble Sotloff omtalt ved flere anledninger. Det var også sensasjonelt at IS 

faktisk fulgte opp det de hadde lovet i forrige video, nemlig at Sotloff ville bli henrettet hvis 

ikke Obama avsluttet amerikanske luftangrep mot IS-mål. Da videoen av Foley ble sluppet var 

det ingen som visste om Sotloff kom til å bli henrettet eller ikke, fordi man hadde ikke sett IS 

gjøre noe tilsvarende tidligere.  

 

Da videoen ble sluppet, var det vesentlig for publikum å bli opplyst om hendelsen fordi man 

allerede visste at Sotloff var den neste på IS´ henrettelsesliste. Det var relevant for publikum å 

bli opplyst om IS sin brutalitet. Det faktum at Sotloff, i likhet med Foley, var journalist, gjorde 

at journalister over hele verden nok en gang kunne identifisere seg med offeret. Familien gikk 

i etterkant av henrettelsen ut og fortalte at Sotloff, i tillegg til å elske den arabiske verden, 

snakket arabisk og at han var i Syria for å dokumentere lidelsene det syriske folk gikk gjennom. 

Denne bakgrunnsinformasjonen gjorde henrettelsen enda mer brutal, og ble kanskje et slags 

bevis på at ingen journalister er trygge når det kommer til IS. I likhet med Foley kunne også 

det vestlige mediepublikummet identifisere seg med Sotloff, ettersom at også han var vestlig.  
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David Haines 

Da videoen av Haines´ henrettelse ble publisert var ikke saken i journalistisk sammenheng like 

sensasjonell som ved de to tidligere henrettelsene. IS hadde allerede bevist at de gjorde alvor i 

truslene om å henrette neste offer dersom amerikanske myndigheter ikke gjorde som bøddelen 

krevde. I tillegg hadde nyhetsmediene ved flere anledninger poengtert det faktum at 

amerikanske myndigheter ikke forhandlet med terrorister. Henrettelsen var likevel aktuell, 

ettersom den fulgte opp henrettelsen av Sotloff. Publikum visste at Haines var neste offer på 

listen, og da henrettelsen skjedde var det i publikums interesse å få vite at det hadde skjedd. 

Samtidig var Haines britisk og ikke amerikansk. På den måten dro IS Storbritannia i større grad 

inn i konflikten. Dette førte også til at resten av Vesten ble nærmere involvert i konflikten. Nå 

var det ikke bare amerikanske statsborgere som var henrettet, men også europeiske. Offeret var 

med andre ord enda nærmere det norske mediepublikummet. Det faktum at Haines var 

hjelpearbeider gjorde også at publikum kunne identifisere seg med offeret. Haines hadde reist 

til Syria for å hjelpe syrere i nød, og endte opp med å bli halshugget av IS foran en hel verden. 

Han ble dermed, på lik linje med de to andre, en uskyldig tredjepart som måtte bøte med livet 

for en konflikt han ikke hadde en rolle i. 

 

Alan Henning 

Da Hennin, som fjerde offer ble henrettet, hadde de fleste nyhetskriteriene falt bort, noe som 

også gjenspeiles i antall artikler som ble skrevet i uken etter at videoen ble sluppet. Det ble 

tilsammen publisert 23 artikler i de fem utvalgte nettavisene i uken etter Hennings henrettelse, 

hvorav åtte av disse var livefeed-oppdateringer fra NRK. Det kom ikke lenger som en 

overraskelse at han måtte bøte med livet, ettersom at publikum allerede hadde sett det skje tre 

ganger. Sensasjonen var med andre ord borte. Henning hadde, på samme måte som Haines, 

reist til Syria som hjelpearbeider, og også han var britisk. De norske avisene hadde allerede 

publisert artikler om hvem Henning var etter at Haines ble henrettet. Det var også publisert en 

mengde artikler om reaksjoner fra britiske og amerikanske myndigheter og statsledere. 

Arbeidet med å identifisere bøddelen var heller ikke kommet lenger i uken etter henrettelsen 

av Henning. Det var med andre ord ingen nye momenter å trekke frem i artiklene. Det var 

imidlertid fortsatt aktuelt for nyhetsmediene å opplyse publikum om at henrettelsen hadde 

funnet sted, interessen var bare ikke lenger like stor som ved de tidligere henrettelsene. 

 

Det er som sagt over nærliggende å anta at nedgangen i nyhetsverdi var en sentral faktor for at 

dekningen sank etterhvert som henrettelsene fant sted. Samtidig skal man ikke undergrave 
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redaksjonenes egne etiske valg i forhold til omtale av terror. Terrorangrep er ikke et nytt 

fenomen, selv om henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning var en ny måte for IS å 

utføre terrorangrep på. Mediehusene var, og er fullt klar over at terrorgrupper som IS har et 

mål om nå ut til flest mulig, og at de ønsker oppmerksomhet i etablerte nyhetsmedier (Strøm-

Gundersen, 2019). I april i år gikk nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy Strøm-Gundersen 

ut og gjorde rede for hvilke etiske vurderinger avisen gjør når de blir tilsendt videoer av 

terrorhendelser. Hun understreker at “kontrakten avisen har med leseren er at avisen skal 

rapportere det vi vet, etter å ha tatt journalistiske avveininger og kildevurderinger”, og at 

nyhetsmediene trå varsomt for å ikke la seg manipulere av terroristenes agenda (Strøm-

Gundersen, 2019). Det kan derfor være at nyhetsmediene distanserte seg fra IS sin regi etter 

hvert som henrettelsesvideoene ble publisert. Grunnene til nedgangen i dekningen er dermed 

kanskje mer sammensatt enn bare at nyhetsverdien ble mindre etterhvert som nye videoer ble 

publisert. 

 

4.6.3 Eksklusivitet 
Som sagt i teorikapittelet er eksklusivitet, nemlig det å være først ute med en sak, ansett som 

et sjette nyhetskriterium. Idealet om å være først ute med en historie er vanskeligere enn noen 

gang, grunnet i kontinuerlige deadlines og stor konkurranse fra private og profesjonelle aktører 

fra både ut- og innland. Da Foley ble henrettet publiserte alle de fem nettavisene i utvalget 

saker om at en amerikansk journalist angivelig var halshugget av terrorgruppen IS i løpet av 

kort tid. VG var først ute, og innen det hadde gått 26 minutter hadde de fire andre avisene 

publisert tilsvarende artikler i sine nettaviser. NRK publiserte i første omgang en livefeed-

oppdatering på 29 ord, før de 21 minutter senere fulgte opp med en fullstendig nyhetsartikkel. 

Det er usikkert hvor mye informasjon de andre nettavisene publiserte i første omgang, samt 

hva slags informasjon de har fylt på med etterhvert, ettersom at alle nyhetsartiklene har blitt 

oppdatert i etterkant.  

 

Da Sotloff ble henrettet hadde alle nettavisene publisert artikler innenfor et tidsspenn på 7 

minutter, med unntak av Aftenposten, som kom med sin første artikkel om henrettelsen en time 

etter de andre. NRK var nok en gang først ute med en livefeed-oppdatering, men publiserte en 

nyhetsartikkel bare minuttet etterpå. Det kan være flere forklaringer på hvorfor avisene (med 

unntak av Aftenposten) publiserte artikler raskere etter hverandre i tilfellet med Sotloff enn 

med Foley. En grunn kan være at IS allerede hadde advart om at Sotloff var det neste eventuelle 
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offeret. Foleys henrettelse kom som et sjokk og overraskelse, og nyhetsmediene måtte få 

bekreftet historien, samt ta etiske og redaksjonelle vurderinger. Før de kunne publisere 

nyheten. I Sotloff sitt tilfelle var nyhetsmediene bedre forberedt på at en henrettelse kunne skje, 

de hadde allerede en del kunnskap om saksfeltet og kunne derfor komme ut med informasjon 

raskere.  

 

Når de etablerte mediene konkurrerer i dagens digitaliserte mediesituasjon, er det viktig at 

nyhetsmediene oppfyller informasjonsbehovet til publikum. Hvis behovene ikke oppfylles vil 

publikum uten store anstrengelser finne bedre informasjon hos nasjonale eller internasjonale 

konkurrenter. Baksiden av det kontinuerlige informasjonsjaget er imidlertid at avisene kan få 

for lite tid til å drive eksempelvis kildekritikk sammenlignet med tidligere. I forbindelse med 

dekningen av terrorhendelser risikerer nyhetsmediene å ikke klare å distansere seg nok fra 

terroristenes agenda, som igjen kan gjøre nyhetsmediene til en brikke i terrorgruppenes 

strategier. Det er derfor fare for at behovet for å være raskt ute med en nyhets kan gå på 

bekostning av andre hensyn, som for eksempel varsomhet. 

 

4.6.4 Neste offer 
Det ble skrevet mye om ofrene som ble halshugget i uken etter hver av henrettelsene. Det 

påfølgende offeret som ble vist frem i de ulike filmene fikk imidlertid også mye 

oppmerksomhet fra nettavisene i utvalget. Etter henrettelsen av Foley var det ingen som visste 

om IS faktisk kom til å gjøre alvor i å henrette Sotloff, selv om de truet med det i videoen. Til 

sammen ble Sotloff nevnt i 32 av de 116 sakene som var knyttet til Foley, den første uken etter 

Foley ble henrettet, noe som tilsvarer 31% av artiklene. Han ble nevnt mye de første dagene 

etter Foleys henrettelse, men ble nevnt mindre og mindre i dagene som gikk. Også i uken etter 

at videoen av Sotloffs henrettelse ble publisert, fikk det neste offeret, Haines, mye 

oppmerksomhet. 15 av 48 artikler nevnte Haines, noe som også tilsvarer 31% av artiklene. 

Haines ble nevnt hovedsakelig de første to dagene etter henrettelsen, mens han mot slutten av 

den utvalgte uken nesten ikke ble nevnt i det hele tatt. Den samme tendensen ser vi etter 

videoen av Haines ble publisert. Henning ble nevnt i 14 av 44 av artiklene knyttet til Haines i 

uken etter at han ble henrettet, det vil si 32% av artiklene. Også i dette tilfellet ble Henning 

som neste offer hovedsakelig nevnt de første to dagene etter at videoen ble publisert. Etter at 

videoen av Henning ble sluppet, ble det neste offeret, Peter Kassig, nevnt i hele 52% av 

artiklene, noe som tilsvarer 12 av 23 artikler. I motsetning til uken etter de andre henrettelsene, 
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fikk Kassig mer og mer plass i artiklene, desto lenger tid det gikk fra henrettelsen, og de siste 

to dagene i utvalget (06.10.14 og 09.10.14) handlet artiklene kun om Kassig. Henning var 

imidlertid det fjerde offeret som ble henrettet og den fjerde videoen som ble publisert, og som 

vi har sett, ble det skrevet nesten halvparten så mange artikler i uken etter Hennings henrettelse, 

som det ble i uken etter Haines’ henrettelse.  

 

Når publikum har fått servert den samme nyheten fire ganger, slutter den på et tidspunkt å være 

sensasjonell. Publikum har ikke den samme interessen av å lese om at IS har halshugget nok et 

vestlig gissel for å markere seg og få oppmerksomhet hos verdensledere og i vestlige 

nyhetsmedier. De hadde allerede vist at de gjorde alvor i truslene om henrettelser, men det kom 

ikke noe nytt. Som stadfestet tidligere mistet hendelsene noe av sin nyhetsverdi. Ved å 

publisere artikler som omhandlet det neste offeret kunne imidlertid nyhetsmediene langt på vei 

opprettholde interessen for saken. Dette blir særlig tydelig i perioden etter henrettelsen av Alan 

Henning. Ettersom at IS hadde henrettet alle de tidligere gislene i videoene, var det stor sjanse 

for at også Kassig ville bli henrettet på et eller annet tidspunkt. Ved å publisere artikler om 

Kassig og hvem han var, kunne de holde publikum varme, slik at publikum ville stå klare for 

å lese artiklene om Kassig sin henrettelse når den tid kom. Den 4. oktober 2014 hadde VG 

overskriften «Frykter at Peter (26) kan bli neste IS-offer», før de to dager senere, den 6. oktober 

2014 publiserte en artikkel med overskriften «Peter (26) hjalp syriske flyktninger - tatt som 

gissel av IS».  

 

 

 
Figur 4: Øverst: Skjermdump VG 04.10.14. Nederst: Skjermdump VG 06.10.14 
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Fra IS´ ståsted var det å vise frem et nytt gissel i hver video, samt å henrette gisselet etter en 

gitt perioden en effektiv måte å holde seg aktuelle i vestlige medier over en lenger periode. 

Som illustrert i diagram 1, var det relativt store svingninger i hvor stor dekningen av 

henrettelsene var i norske nettaviser fra dag til dag. De første dagene etter hver av henrettelsene 

ble det publisert mange saker knyttet opp mot ofrene, men jo lenger tid det gikk etter en 

henrettelse ble utført, jo færre artikler ble skrevet og desto mindre oppmerksomhet fikk 

hendelsene spesielt og IS generelt. Det sies at «today’s news is tomorrow’s history». For å ikke 

bli historie må det derfor hele tiden skapes noe nytt, noe IS gjorde. Når interessen rundt en 

henrettelse begynte å dabbe av, publiserte IS en video av neste offer. Som man kan se i diagram 

1 der datoen for nye henrettelser er markert med rødt, fikk dekningen et løft for hver nye 

henrettelse.  

 

Ved å introdusere neste potensielle offer i videoene fikk publikum et annet forhold til personen 

enn hvis IS for eksempel bare hadde truet med at flere ville bli henrettet. For nyhetsmediene 

betydde det at de kunne skrive saker som omhandlet personene før de ble henrettet, og på den 

måten skape flere artikler. På den måten bidro til å skape et personlig forhold til gislene. 

Publikum ble dermed sittende i spenning og vente på om, og eventuelt når, det neste offeret 

ville bli henrettet. Samtidig gjorde nyhetsmediene IS mer synlige på dagsorden og ga dem noe 

av den oppmerksomheten de ønsket seg. De spilte dermed en sentral rolle i holde IS aktuelle i 

det norske mediebildet.  

 

4.7 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg tatt for meg ulike funn og analysert dem opp mot de tre 

forskningsspørsmålene: Hvilke nyhetsrammer bruker norske nyhetsmedier når de omtaler IS, 

Hva preget nyhetsformidlingen av henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning i de fem 

utvalgte nettavisene og I hvilken grad er det en gjensidig avhengighet mellom IS og etablerte 

norske nyhetsmedier?  

 

Som vi har sett, passer de fire henrettelsene perfekt inn i den nyhetsrammen vestlige 

nyhetsmedier bruker når de omtaler ekstreme islamister. Det brukes en oss/dem-retorikk, der 

ofrene inkluderes i oss, mens IS faller innenfor dem-kategorien. IS får omtale fordi de har gjort 

noe grusomt, men til gjengjeld blir det skrevet lite om bakgrunnen for hvorfor IS henretter de 

fem ofrene. Casen plasserer seg slik perfekt inn i et allerede eksisterende narrativ, der ekstreme 
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islamister er fienden. IS er imidlertid med på å opprettholde fiendebilde, når de henretter de 

fire gislene kun på grunn av nasjonaliteten deres, og når de samtidig truer vestlige interesser.  

 

Nyhetsformidlingen av de fire henrettelsene var preget av en ensidighet hos de fem nettavisene 

i utvalget. Langt på vei fulgte de hverandre i dekningen, og gjennom hele perioden ble de 

samme oppdateringene satt frem i lyset. Det var imidlertid tilfeller der de ulike nyhetsmediene 

skilte seg fra hverandre, både i mengden informasjon de valgte å gå ut med og hvem som fikk 

komme til ordet, men også i bruk og valg av skjermdumper. Adskillelse mellom de ulike 

nettavisene er langt på vei bra, men det kan også være problematisk når den ene nettavisene 

etter den andre prøver å utklassere hverandre i hvor mye informasjon de skal tilby leserne. For 

de aspektene jeg valgte å trekke frem var Aftenposten den nettavisen i utvalget som viste mest 

forsiktighet, da de lot være å lage en sak på at foreldrene til Foley hadde mottatt en mail fra IS, 

og ved at de lot være å bruke skjermdumper fra videoene i sin dekning av henrettelsene.  

 

Selv om forholdet mellom terrorgrupper og nyhetsmedier har endret seg etter digitaliseringen, 

har vi sett at det eksisterer en gjensidig avhengighet mellom IS og de norske etablerte 

nyhetsmediene. IS er ikke lenger totalt avhengige av etablerte nyhetsmedier for å spre sine 

narrativer. De har i dag mulighet til selv å spre sine budskap direkte ut til større masser via 

sosiale medier. De søker allikevel oppmerksomhet i nyhetsmediene, fordi oppmerksomhet i 

nyhetsmediene blir en måte for IS å nå ut til enda større masser. Sammenlignet med tidligere 

er imidlertid IS, som part i en konflikt, ikke lenger like avhengig av krigsreporteren for å få 

oppmerksomhet rundt deres side av saken. Tvert viser casen at journalistene er et attraktivt 

terrormål for IS; ved å henrette vestlige journalister som Foley og Sotloff ble de garantert stor 

oppmerksomhet i vestlige nyhetsmedier. Mengden artikler som var publisert av de fem 

nettavisene i den utvalgte perioden, samt innholdet i artiklene, viser at terror også har verdi for 

nyhetsmediene, og at saker som omhandler om terror er noe som tilegner lesere. 
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5 Diskusjon 
 

I dette kapittelet vil jeg diskutere den overordnede problemstillingen:  

 

Hvilke utfordringer står nyhetsmediene overfor i dekningen av terrorhendelser, når de 

på den ene siden skal utføre sitt samfunnsoppdrag med formidling av nyheter, men på 

den andre siden risikerer å bli et mikrofonstativ for terrorgruppene som utfører 

terroren? På hvilke måter forsterker strukturelle endringer i mediebransjen disse 

utfordringene? 

 

Problemstillingen blir diskutert opp mot funnene og analysen fra det forrige kapittelet. I første 

omgang vi jeg diskutere hvilke utfordringer nyhetsmediene står overfor i formidlingen av 

terrorhendelser, samt hvorvidt det er mulig for nyhetsmediene å formidle terrorhendelser, uten 

å bli et mikrofonstativ for terrorgruppene som utfører terroren. Videre vil jeg ta for meg 

hvordan strukturelle endringer i mediebransjen, som digitalisering, økonomi og globalisering, 

forsterker disse utfordringene.  

 

5.1 Samfunnsoppdrag vs. mikrofonstativ 
Som problemstillingen tilsier står nyhetsmediene overfor utfordringer når de skal dekke 

terrorhendelser. Samfunnsoppdraget handler om at nyhetsmediene skal observere samfunnet 

og informere offentligheten om hendelser som er relevante for dem (Christians et al., 2009, 

s.116-117), for å heve kvaliteten på samfunnsdebatten (Bjerke, 2010, s.208; Eide, 2008, S.53). 

I Vær varsom-plakaten står det blant annet at informasjonsfrihet er grunnleggende i et 

demokrati (Vær varsom-plakaten, 2019). Samtidig søker terrorgrupper som IS oppmerksomhet 

og legitimitet i etablerte nyhetsmedier når de utfører terror (Nacos, 2007, s.46). Schmid (1989) 

går så langt som å hevde at nyhetsmediene har en sentral rolle i produksjonen av 

terrorhendelser, og at de får en rolle som medprodusenter, ettersom terroren ikke vil ha noe 

hensikt uten oppmerksomhet i nyhetsmediene. Man kan derfor spørre seg om det i det hele tatt 

er mulig for norske nyhetsmediene å rapportere om terrorhendelser utført av IS, uten å fungere 

som en eller annen for mikrofonstativ for gruppen. 
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Som sagt tidligere har Schwebs og Østbye (2013) laget en distinksjon mellom nyheter som er 

i offentlighetens interesse og nyheter offentligheten har interesse av (s.279). Schwebs og 

Østbye bruker det at nyhetsmediene avdekker korrupsjon som et eksempel på nyheter i 

offentlighetens interesse, mens kjendisnyheter brukes som eksempel på nyheter som 

offentligheten kan ha interesse av. Nyheter som er i offentlighetens interesse gjør publikum 

opplyste, slikt at de kan bidra i den offentlige debatten. Nyheter som offentligheten har 

interesse av vil skaffe nyhetsmediene høye lesertall, men har ikke nødvendigvis noe større 

demokratisk bidrag enn at det er underholdene for publikum å lese sakene. I dekningen av 

terror er denne distinksjonen helt essensiell. Slik jeg ser det, oppfyller nyhetsmediene 

samfunnsoppdraget sitt ved å presentere nyheter i offentlighetens interesse. Ved å bruke mye 

plass på nyheter som offentligheten har interesse av risikerer de derimot å bli en arena hvor 

terrorgrupper som IS får spre sine budskap.  

 

I den utvalgte casen er det eksempler på artikler i offentlighetens interesse, men også artikler 

som offentligheten har interesse av. Slik jeg ser det faller artiklene som opplyste om 

henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning inn i under informasjon offentligheten har 

interesse av. Det samme gjelder for artikler som handlet om at IS viste frem et nytt offer som 

de truer med å drepe, samt reaksjoner og uttalelser fra eksempelvis Obama og Cameron. 

Pressens samfunnsoppdrag sier at nyhetsmediene skal opplyse publikum om hva som foregår 

i samfunnet de er en del av. Når det blir utført terrorangrep rettet mot vestlige mål, angår det 

vestlige borgere og nyhetsmediene må derfor rapportere om hendelsene. Ved å rapportere om 

terror utført av IS mot vestlige mål, vil mediepublikummet også få en bedre forståelse av 

samfunnet, samt hvilke eventuelle trusler som eksisterer mot Vesten. Ved å opplyse om 

henrettelsene fikk publikum videre en bedre forståelse for IS’ brutalitet, og kunne på den måten 

bidra i den offentlige debatten rundt temaet.  

 

På den andre siden mener jeg mange av artiklene i utvalget faller inn under nyheter som 

offentligheten har interesse av, men som ikke er i offentlighetens interesse sådan. Som vi har 

sett, brukte eksempelvis nyhetsmediene mye plass på å holde publikum varme, ved å til 

stadighet publisere artikler som omhandlet at gisselet som ble vist frem i forrige film risikerte 

å bli henrettet, dersom ikke kravene bøddelen fremsatte ble etterfulgt. Det samme gjaldt for 

artikler der IS fikk komme til ordet, artikler som tok for seg familiene til ofrenes beretninger 

om sønnene, samt artikler som handlet om utvalgte vestlige fremmedkrigere som hadde reist 

for å kjempe med IS.  
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Et annen moment jeg har undersøkt var bruken av skjermdumper fra videoene. Alle nettavisene 

i utvalgte, med unntak av Aftenposten brukte skjermdumper i sin formidling av 

terrorhendelsene. Som sagt tidligere bidrar skjermdumpene til å gi legitimitet og troverdighet 

til tekstmeldingene (Eide og Ottosen, 2008, s.10), og bilder generelt gjør det lettere for 

publikum å memorere hendelser. Slik jeg ser det bidrar imidlertid ikke skjermdumpene til den 

offentlige debatten, fordi skjermdumpene ikke nødvendigvis gir publikum en bedre forståelse 

av hendelsene som utspiller seg. Skjermdumpene er noe publikum har interesse av, og når 

nyhetsmediene bruker dem, tilegne de seg lesere, som igjen ville kunne gi økonomisk profitt. 

Videoene ble laget av IS og fremstilte situasjonen slik IS ønsket at situasjonen skulle fremstå. 

Her var IS-krigeren fremstilt som sterk og mektig, mens offeret satt liten og hjelpeløs ved siden 

av. Ved å publisere skjermdumpene bidro nettavisene i utvalget (med unntak av Aftenposten) 

til å fremstille IS slik de visuelt ønsket å fremstå.  

 

Ved siden av selve innholdet i artiklene i utvalget, kan mengden artikler publisert i den utvalgte 

perioden være en måte for nyhetsmediene å legitimere terroren. Som allerede stadfestet hadde 

henrettelsene av de fire ofrene nyhetsverdi, og det ble derfor ble det samlet sett publisert en 

mengde artikler i nettavisene til VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2 i løpet av de fire 

ukene i utvalget. Ved å publisere en mengde artikler som offentligheten har interesse av tilegner 

nyhetsmediene seg lesere, men blir samtidig en arena som sprer IS’ narrativ. Som illustrert i 

Diagram 1 fikk nyhetsdekningen av henrettelsene et løft for hver gang det ble publisert en 

video av en ny henrettelse. Mengden artikler ga et bilde av at terroren fungerte. Da interessen 

for henrettelsene begynte å dale i nyhetsmediene, henrettet IS det neste offeret, for å sikre 

ytterligere oppmerksomhet. Jo flere artikler som ble skrevet om terrorhenrettelsene, desto mer 

oppmerksomhet fikk IS, og jo mer effektiv ble dermed terroren. Ved å dekke henrettelsene så 

omfattende som de fem norske nettavisene gjorde, kan nyhetsmediene komme til å spre IS’ 

narrativer til større grupper enn hva IS vil klare å nå ut til på egenhånd. 

 

5.2 Strukturelle endringer 
Strukturelle endringer i mediebransjen har mye å si for hvordan journalistikken blir utformet i 

dagens mediesituasjon, og i denne sammenhengen spiller digitalisering på mediemarkedet en 

helt sentral rolle. Digitaliseringen påvirker faktorer som økonomi og globalisering, og skaper 

utfordringer for nyhetsmediene på flere områder.  
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Digitaliseringen åpnet blant annet opp for at IS kunne publisere videoene av henrettelsene 

direkte på sosiale medier, uten å måtte gå gjennom en redaktør i et nyhetsmedium. I 

Dagsrevyen, 20. august 2014, dagen etter videoen av Foley ble sluppet, spurte nyhetsanker 

Ingvild Bryn Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen hva IS ønsket å oppnå 

med å vise verden en så grotesk video. Falkenberg-Mikkelsen svarte: 

 

Det er jo helt åpenbart at de ønsker å spre frykt. Dette er jo ikke noe nytt fra denne 

typen organisasjoner, dette har de gjort tidligere (…) Det nye her er at 

propagandamaskineriet går på steroider gjennom sosiale media, og dette spres så raskt 

over hele verden (NRK, 20.08.14).  

 

Som Falkenberg-Mikkelsen påpeker er det ikke noe nytt at grupper som IS henretter det de 

anser som fiendene sine for å få publisitet gjennom tradisjonelle nyhetsmedier. Forskjellen fra 

tidligere er at IS i dette tilfellet ikke lenger er avhengig av de tradisjonelle nyhetsmediene for 

å få oppmerksomhet rundt terroren de utførte. Videoene kan, som casen viser, raskt deles på 

sosial medier, og selv uten de tradisjonelle nyhetsmediene vil folk kunne oppsøke og få 

informasjon om terrorhandlinger. De tradisjonelle nyhetsmediene som tidligere har kunnet 

kontrollere hvilken, og hvor mye informasjon som skal ut, kan på grunn av digitaliseringen bli 

stående på utsiden og se på at IS deler sine budskap, på sine egne premisser, og til større masser.  

 

På internett har mediebrukere tilgang på informasjon fra en rekke tilbydere, både nasjonale og 

internasjonale. Selv uten dekning i nasjonale nyhetsmedier kunne man i 2014 få informasjon 

om at videoene var publisert, og de som ønsket det kunne gå inn og oppsøke videoene på 

egenhånd. Nyhetsmediene fikk dermed en viktig rolle som moderatorer av innholdet i videoene 

der publikum kunne gjennom nyhetsmediene få informasjon om hva videoene inneholdt, uten 

å måtte oppsøke de grusomme bildene selv. Sånn sett oppfylte nyhetsmediene 

samfunnsoppdraget sitt, nemlig ved at publikum fikk tilstrekkelig informasjon om 

henrettelsene, uten å måte oppsøke videoene direkte. Man slapp derfor å få det ufiltrerte 

budskapet fra IS. Samtidig ga den innholdsrike dekningen IS nok en arena, og nyhetsmediene 

spredde IS’ narrativer til større masser enn IS klarte på egenhånd. Sånn sett kan man si at jo 

mer tilgjengelig informasjonen er, desto lettere er det for publikum å oppsøke den. Selv om 

nyhetsmediene kan sette innholdet i kontekst, gjør de også budskapene til IS allment 

tilgjengelig.  
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Den store konkurransen om annonser og publikum har gjort at nyhetsinnhold må publiseres 

raskt. Den kontinuerlige deadlinen kan ha konsekvenser for kvaliteten på innholdet, samt 

mengden artikler som blir produsert. Konkurransen fører også til og at nyhetsmediene må tilby 

innhold som publikum ønsker og innhold som skiller dem fra konkurrentene. Selv om de fem 

nyhetsmediene publiserte mange av de samme oppdateringene knyttet til henrettelsene, var det 

også tilfeller der noen nettaviser hadde behov for å tilby mer informasjon, eller noe annet enn 

konkurrentene. Dette gjaldt for eksempel artikler der IS-krigere og -sympatisører fikk komme 

til ordet, detaljer fra videoene eller annen informasjon som offentligheten var interessert i, men 

som ikke nødvendigvis var i offentlighetens interesse. Det kontinuerlige informasjonsjaget, 

blant annet i form av de mange livefeed-oppdateringene fra NRK, kunne også skape en 

oppfatning av at saken var større enn den var, samtidig som at IS fikk en sentral rolle på den 

norske dagsorden. Ved å tilby et annet innhold enn konkurrentene og innhold publikum er 

interessert i, kan nyhetsmediene tilegne seg mange lesere. Dette vil igjen vil ha positive 

ringvirkninger i forhold til annonsører og abonnementer. Med stor konkurranse mellom 

tilbydere fra inn- og utland kan publikum nettopp oppsøke den tilbyderen som gir dem den 

informasjonen de finner mest interessant.  

 

I tillegg til økonomiske strukturer, har digitaliseringen endret pressens dagsordensettende 

funksjon. Fra at pressen tradisjonelt sett har satt dagsorden for publikum, har det vært et skifte 

mot at private aktører kan sette dagsorden for pressen i større grad enn tidligere (Schwebs og 

Østbye, 2013, s.234). De fire henrettelsene, medieringen av dem, samt distribueringen av 

videoene, er et eksempel på at IS satte dagsorden for nyhetsmediene. Henrettelsene kunne ikke 

ignoreres av nyhetsmediene, både fordi videoene lå tilgjengelige på internett for de som ønsket 

å oppsøke dem, men også på grunn av hvem ofrene var. Ved å henrette amerikanske journalister 

og britiske hjelpearbeidere var IS, som sagt, garantert oppmerksomhet i vestlige nyhetsmedier. 

Henrettelsene hadde nyhetsverdi, og handlingene og budskapene var en trussel mot vestlige 

interesser. I tillegg kunne både publikum og journalister identifisere seg med ofrene. IS skapte 

med andre ord et narrativ for nyhetsmediene. Ved å samtidig presentere nye ofre, samt følge 

opp henrettelsene når amerikanske og britiske myndigheter etterfulgte kravene deres, styrte de 

i tillegg hele handlingsforløpet.  
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6 Konklusjon og avslutning 
 

I dette kapittelet vil jeg i første omgang oppsummere de tre forskningsspørsmålene: Hvilke 

nyhetsrammer bruker norske nyhetsmedier når de omtaler IS?, Hva preget nyhetsformidlingen 

av henrettelsene av Foley, Sotloff, Hanies og Henning i de fem utvalgte nettavisene? og I 

hvilken grad eksisterer det en gjensidig avhengighet mellom terrorgruppen IS og etablerte 

norske nyhetsmedier?, før jeg vil konkludere problemstillingen:  

 

Hvilke utfordringer står nyhetsmediene overfor i dekningen av terrorhendelser, når de 

på den ene siden skal utføre sitt samfunnsoppdrag med formidling av nyheter, men på 

den andre siden risikerer å bli et mikrofonstativ for terrorgruppene som utfører 

terroren? På hvilke måter forsterker strukturelle endringer i mediebransjen disse 

utfordringene? 

 

Videre vil jeg gjøre rede for prosjektets begrensninger, før jeg tilslutt vil komme med forslag 

for videre forskning. 

 

6.1 Oppsummering av forskningsspørsmål 
Det første forskningsspørsmålet mitt søkte å finne svar på hvilke nyhetsrammer norske 

nyhetsmedier bruker når de omtaler IS. Som stadfestet i teorikapittelet har det siden Golfkrigen, 

og da særlig etter angrepet 9/11, eksistert et fiendebilde i vestlige nyhetsmedier, rettet mot 

ekstreme islamister. Dette fiendebilde kommer til uttrykk gjennom en oss/dem-retorikk, hvor 

allierte, som for eksempel USA faller inn under oss-kategorien, mens ekstreme islamister faller 

inn under dem-kategorien. Det har også vært tendenser til at ekstreme islamister kun omtales 

når de gjør noe negativt. Den utvalgte casen passet perfekt inn i de nyhetsrammene vestlige 

nyhetsmedier har for ekstreme islamister, der de ekstreme islamistene fremstilles som skurken, 

mens allierte fremstilles som helten eller ofrene. Henrettelsene av de fire ofrene ble en 

fortsettelse av en allerede eksisterende narrativ, der IS gjorde noe negativt mot vestlige ofre. 

De bakenforliggende årsakene til henrettelsene ble i liten grad belyst, annet enn at det ble 

informert om at bøddelen krevde at amerikanske myndigheter skulle avslutte sine angrep mot 

vestlige mål.  
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Ved hjelp av det andre forskningsspørsmålet ønsket jeg å besvare hva som preget 

nyhetsformidlingen av henrettelsene av de fire ofrene. Mitt empiriske materiale viste en 

ensidighet i formidlingen, der de ulike nyhetsmediene fulgte hverandre langt på vei, og 

presenterte mange av de samme oppdateringene i saken. Det fremkom imidlertid også artikler 

der nyhetsmediene hadde behov for å skille seg fra hverandre, ved at de enten publiserte mer 

informasjon rundt henrettelsene og videoene enn konkurrentene og at de lot ekstreme islamister 

komme til ordet. Å tilby innhold konkurrentene ikke tilbyr kan være en måte for nyhetsmediene 

å tilegne seg flere lesere, som igjen vil generere større inntekter. Det er imidlertid problematisk 

hvis nyhetsmediene, i jakten på høye lesertall, blir en arena hvor ekstreme islamister får spre 

sine narrativer. 

 

Det siste forskningsspørsmålet søkte å finne svar på om det eksister en gjensidig avhengighet 

mellom IS og etablerte norske nyhetsmedier. Som det empiriske materialet fastslo eksisterer 

denne gjensidige avhengigheten, selv om endringer på mediemarkedet, som for eksempel 

digitalisering har endret forholdet fra slik det var for bare noen tiår tilbake. Ekstreme islamister 

som IS er ikke lenger avhengig av etablerte nyhetsmedier for å spre sine budskap til større 

masser, ettersom de på sosiale medier kan nå ut med terroren til større masser på egenhånd. De 

søker imidlertid fortsatt oppmerksomhet i etablerte nyhetsmedier, for å kunne nå enda større 

masser med buskapene sine. Mengden artikler som ble publisert i ukene etter de fire 

henrettelsene viser imidlertid at terror har verdi for nyhetsmediene, og at nyheter som tar for 

seg terrorhendelser vil generere lesere, som igjen vil gi inntekter til nyhetsmediene. 

 

6.2 Konklusjon 
Nyhetsmediene står i en vanskelig posisjon når det kommer til dekning av terrorhendelser når 

de på den ene siden skal oppfylle samfunnsoppdraget, men samtidig risikerer å bli et 

mikrofonstativ for terrorgruppene som utfører terroren. Man kan stille seg spørsmålet om det 

i det hele tatt er mulig for nyhetsmediene å omtale terror uten å bli et slags mikrofonstativ for 

terroristene. Det finnes ikke et entydig svar på spørsmålet, da det ikke finnes et entydig svar 

på hva som blir å snakke terroristenes sak. Man kan argumentere for at all publisitet i 

nyhetsmediene blir som en slags reklame for terrorgruppene, da publisitet er et av de 

overordnede målene til terroristene når de utfører terror. Samtidig sier kontrakten mellom 

nyhetsmediene og publikum at nyhetsmediene skal videreformidle det de vet, etter at 

journalistiske vurderinger er gjort (Strøm-Gundersen, 2019). Som jeg gjorde rede for i 
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diskusjonen er det imidlertid viktig at nyhetsmediene skiller mellom informasjon i 

offentlighetens interesse og informasjon offentligheten har interesse av. Ved å publisere 

artikler i offentlighetens interesse, fremfor artikler offentligheten har interesse av, vil 

nyhetsmediene kunne oppfylle samfunnsoppdraget sitt, uten å spre terroristenes budskap i for 

stor grad. 

 

Endringer som digitalisering spiller en viktig rolle i diskusjonen rundt nyhetsmedienes 

formidling av terrorhendelser. Konkurransen på mediemarkedet kommer ikke til å bli noe 

mindre med det første, snarere tvert imot. Nye medieaktører fra både inn-og utland vil skape 

enda større økonomiske utfordringer for norske nyhetsmedier enn de har i dag. Dette innebærer 

at nyhetsmediene må kjempe enda hardere for å opprettholde lesertallene sine enn de gjør i 

dag, og behovet til å overgå hverandre blir bare større. Det innebærer også at de som ønsker å 

eksponere seg for medieinnhold skapt av terrorgrupper og terrorister lett kan finne det på 

internett. Det er imidlertid slik at jo lettere tilgjengelig informasjonen er, jo lavere er terskelen 

for å oppsøke informasjonen. Det er viktig at nyhetsmediene ikke mister synet av 

samfunnsoppdraget sitt i jaget for å tilegne seg økonomisk profitt, særlig når det kommer til 

dekning av terror. Veien fra å oppfylle samfunnsoppdraget til å bli et mikrofonstativ for 

terrorgrupper som IS, er kort.  

 

Det er viktig å understreke at henrettelsene av James Foley, Steven Sotloff, David Haines og 

Alan Henning skjedde i 2014, og at dette var første gang ekstreme islamister halshugget 

vestlige gisler og delte videoer av det på sosiale medier. Siden den gang har det vært utført en 

rekke angrep fra IS og andre terrorgrupper, der angrepet og budskapet har blitt distribuert på 

ulike måter. Det har særlig vært en utvikling i retningen der videoer av terrorangrep blir 

streamet og/eller delt på sosiale medier av gjerningspersonene. I desember i fjor ble for 

eksempel en norsk og en dansk kvinne drept av ekstreme islamister i Marokko. Drapene ble 

filmet, og en video av drapene ble spredd på Facebook (Spence, 2018). Tilsvarende gikk en 

høyreekstrem terrorist tidligere i år inn og skjøt rundt seg i to moskeer på New Zealand, mens 

han livestreamet angrepene på Facebook. 49 mennesker ble drept i angrepene (Schwencke og 

Olsen, 2019). Økningen av denne måten å for terrorister å distribuere terrorangrep på, har gitt 

etablerte nyhetsmedier mer erfaring om hvordan de skal behandle denne typen nyheter.  

 

Etter terroren på New Zealand uttalte landets statsminister, Jacinda Ardern at hun ikke ville 

bruke navnet på terroristen, slik at skyteren ikke ville få den oppmerksomheten han søkte 



	82	

(Bakken, 2019). Hvis nyhetsmediene skulle unngått å opplyse om hvem som står bak terroren 

vil kanskje noen argumentere for at de ikke fyller samfunnsoppdraget sitt, ettersom at 

publikum ikke blir fullt opplyse om faktaene rundt terroren. For som Strøm-Gundersen 

(2019) sa, er nyhetsmediene kontrakt med publikum at de skal formidle det de vet, etter at 

journalistiske vurderinger er tatt. 

 

Som vi nå har sett finnes det ingen fasit på hvordan terror skal dekkes i nyhetsmediene, og 

utviklinger på mediemarkedet, både i måten nå terror formidles gjennom sosiale medier på, 

men også den økte konkurransen ble tilbydere, gjør det stadig vanskeligere. Britiske BBC har 

etablert et sett med retningslinjer for hvordan de skal dekke terror (BBC, 2019). Slik jeg ser 

det, og som denne casen beviste, hadde kanskje vært hensiktsmessig med et tilsvarende sett 

med felles, etiske retningslinjer for de norske nyhetsmediene. Eksempelvis kan det settes inn 

som et punkt i Vær varsom-plakaten, slik at nyhetsmediene, om ikke annet, har et 

utgangspunkt å gå etter.  

 

Som sagt i innledningen, varslet statsminister Erna Solberg at hun ønsket å invitere norske 

mediehus, redaktørforeningen og andre for å diskutere hvilke selvreguleringsmekanismer 

som bør finne sted når det kom til dekning av terrorhendelser i mediene (NTB, 2019). Det 

blir spennende å følge med på hva som kommer ut av møtet, og om det faktisk resulterer i en 

endring i hvordan terrorhendelser dekkes i norske nyhetsmedier. 

 

6.3 Mangler og begrensninger 
De største begrensingene for dette prosjektet har vært tid og ressurser. Med mer tid og flere 

ressurser ville jeg kunnet trukket inn flere aspekter, samt lagt til grunn et større datamateriale. 

På bakgrunn av metodene jeg har brukt, samt det datagrunnlaget jeg valgte å legge til grunn 

for dette prosjektet, har jeg hatt grunnlag til å si noe om hvordan henrettelsene av James Foley, 

Steven Sotloff, David Haines og Alan Henning ble dekket i nettavisene til VG, Dagbladet, 

Aftenposten, NRK og TV2 i perioden 19.08.14-09.1014. Jeg har dermed kunnet besvare 

problemstillingen og forskningsspørsmålene med utgangspunkt i denne spesifikke casen. Den 

kvantitative innholdsanalysen har gitt meg et objektivt overblikk over dekningens omfang i 

perioden, mens den kvalitative innholdsanalyse har gitt meg mulighet til å fortolke innholdet i 

medietekstene opp mot problemstillingen, fra et forskerperspektiv.  
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Det at jeg valgte å gjøre en casestudie har imidlertid ikke gitt meg mulighet til å generalisere 

funnene mine til en større populasjon, men på bakgrunn av de teoretiske perspektivene og den 

tidligere forskningen på området, har jeg kunnet bekrefte eller avkrefte om casen samsvarer 

med den allerede eksisterende teorien, samt om dekningen av denne casen har vært 

problematisk i forhold til nyhetsmedienes samfunnsoppdrag når det kommer til dekning av 

terror utført av ekstreme islamister.  

 

Dette prosjektet har basert seg på medietekster slik de ble presenter for publikum. Da jeg ikke 

har utført intervjuer av for eksempel journalister og redaktører har jeg ikke grunnlag for å slå 

fast hvilke etiske dilemmaer nyhetsmediene har stått overfor, ei heller hvilke vurderinger som 

har blitt gjort redaksjonelt før sakene ble publisert. Det samme gjelder for IS’ faktiske 

motivasjon for å publisere henrettelsesvideoene. Hadde jeg intervjuet terroreksperter, eller hatt 

tilgang på flere intervjuer med tidligere IS-krigere, ville jeg kunnet tilegne meg denne 

kunnskapen, og brukt det til å belyse problemstillingen fra flere sider. 

 

6.4 Videre forskning  
Det er mange veier man kan trekke dette prosjektet videre. Dette prosjektet baserer seg på 

hvordan henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning ble dekket i fem norske nettaviser, 

sett fra et publikums-perspektiv. Videre kunne det vært interessant å intervjue journalister og 

redaktører i de utvalgte nettavisene, for å få innsikt i motivasjonen bak dekningen, samt hvilke 

redaksjonelle valg som ble gjort i prosessen. 

 

Det kunne for eksempel også vært interessant å gjøre en komparativ analyse av 

mediedekningen i norske nyhetsmedier av henrettelsene av Foley, Sotloff, Haines og Henning, 

og henrettelsene av Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen i Marokko i desember i fjor. 

En slik type undersøkelse vil kunne gi god innsikt i hvordan nyhetsmediene eventuelt har 

endret måten de omtaler terrorhendelser utført av IS på, og om de har endret prosedyrene siden 

2014.  

 

En annen innfallsvinkel er å gjøre en komparativ framing-analyse av nyhetsdekningen av 

Marokko-drapene i desember 2018 og terroren på New Zealand i mars i år. Dette ville kunne 

gi god innsikt i eventuelle likheter og forskjeller i hvordan ekstreme islamister, og hvordan 
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hvite høyreekstremister frames i norske nyhetsmedier. Er det for eksempel et skille i omtalen 

av hvordan drapsmennene og angrepene?  

 

Som nevnt i teorikapittelet er det uvisst hvor stor påvirkningskraft nyhetsmediene faktisk ha 

overfor publikum. Det hadde vært interessant å gjøre en publikumsstudie for å få ett inntrykk 

av publikums oppfatning av hvor mye terror som foregår i samfunnet. Dette vil kunne gi god 

kunnskap på om publikum får et skjevt bilde av hvor mye terror som faktisk foregår, og om 

nyhetsmediene spiller en rolle i deres oppfatning av verden. 
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