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Sammendrag  

Forskning viser at medias omtale av selvmord kan bidra til forebygging, men uaktsom omtale kan 

ha negative konsekvenser. Norsk presse må følge etiske regelverk, som Vær Varsom-plakaten (VV-

p), for å sikre god presseetikk. Punkt 4.9 i VV-p handler om forsvarlig omtale av selvmord og 

advarer mot smitteeffekt. Det eksisterer også internasjonale retningslinjer for omtale av selvmord i 

media. Disse retningslinjene ble opprettet av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1999, i samarbeid 

med forskere og eksperter innenfor selvmordsproblematikken. En mediegruppe som ikke har et 

etisk regelverk å forholde seg til, er bloggere. Den som vil kan starte en blogg og hvilket tema som 

blir omtalt er opp til hver enkelt blogger. Selvmord er et tabubelagt tema og hvordan man omtaler 

selvmord kan påvirke sårbare grupper i samfunnet. Oppgavens problemstilling er derfor følgende, 

Hvordan omtaler bloggere selvmord? Og hvordan er omtalen på blogg i 2017 sammenlignet med 

omtalen i norsk presse? 

  

For å undersøke dette har jeg foretatt både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Jeg har 

gjennomført en kvantitativ innholdsanalyse av 82 blogginnlegg og 194 nettavis artikler som omtaler 

selvmord, publisert i 2017. Innholdsanalysen bygger på tidligere forskning gjennomført av 

Andreassen & Lamark i 2007 og Desroches i 2016. Jeg har utforsket hvordan pressens omtale av 

selvmord har utviklet seg i forhold til resultater fra tidligere forskning. Jeg har også sammenlignet 

hvordan bloggere og pressen følger WHOs oppdaterte veileder for omtale av selvmord i media fra 

2017. I tillegg har jeg foretatt en diskursanalyse av utvalgte blogginnlegg fra innholdsanalysen. 

Hensikten med diskursanalysen var å komme i dybden på hvordan bloggere omtaler og oppfatter 

selvmord, og hva dette kan si om samfunnets syn på selvmord. 

  

Hovedfunnene tilsier at både pressen og bloggere skriver hovedsakelig innenfor WHOs veileder. 

Det er flere tilfeller av uaktsom omtale, derfor oppfordres bloggere og journalisert til å ha en 

grundig innføring av den eksisterende veilederen. Den kumulative forskningen viser at norsk presse 

omtaler selvmord på en mer forebyggende måte enn før, ved blant annet at flere oppgir informasjon 

om hjelp og at det er en økning i omtale av kritikkverdige forhold i selvmordsproblematikken. 

Diskursanalysen peker på at det er en vilje blant bloggere til å skrive om selvmord i håp om å åpne 

opp samtalen om selvmord i offentligheten. Blogginnleggene har diskurser om empati, hvor 

hovedbudskapet i innleggene er at selvmord er et samfunnsproblem og vi må hjelpe hverandre. 

Oppgaven viser at det er et behov i samfunnet for åpen dialog om selvmord og derfor er det viktig å 

forske videre på hvordan selvmord blir omtalt offentlig. 
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Abstract  

Scientific research has proven how the media’s coverage of suicide not only contributes to suicide 

prevention, but can also result in fatal consequences. The Norwegian press have ethical guidelines, 

which they must follow, and one of them is Vær Varsom-plakaten (VV-p). Section 4.9 in VV-p 

discusses how to responsibly report on suicide and to be cautious of promoting copycat behavior. 

There is also an international guide on how to report on suicide for media professionals created by 

the World Health Organization (WHO), in collaboration with researchers and experts in the suicide 

field. A group within media, who do not have to follow such ethical guidelines, are bloggers. 

Anyone who wishes can start a blog and write about whatever subject they like, without fear of 

repercussions. Suicide remains a taboo subject and how it is discussed may affect those most 

vulnerable in society. Therefore, my research questions are thus: ‘How do bloggers write about 

suicide?’ and ‘How did bloggers write about suicide in 2017 compared to the Norwegian press?’ 

 

I have used qualitative and quantitative methods to answer my research questions. I conducted a 

content analysis of 82 blog posts and 194 online articles regarding suicide from 2017. My content 

analysis was based on earlier research conducted by Andreassen & Lamark in 2007, and Desroches 

in 2016. I then studied how the media’s coverage of suicide has evolved compared to the results of 

these previous studies. I have also compared how bloggers and the media follow the WHO 

guidelines for reporting on suicide, which was updated in 2017. In addition, I conducted a discourse 

analysis of a selection of blog posts from the content analysis. The purpose of the discourse analysis 

is to explore how bloggers discuss and view suicide, which can give a glimpse of how society views 

suicide.  

 

The results show that bloggers and the media stay mainly within the WHO guidelines. There are 

still examples of irresponsible suicide reporting and therefore I recommend that bloggers and media 

require an appropriate introduction to the existing guidelines. The cumulative results show that the 

Norwegian media report on suicide in a more preventative way than ever before, by informing of 

where to seek help and reporting on the critical aspects of the suicide issue in society. The discourse 

analysis shows a willingness amongst bloggers to write about different aspects of suicide and to 

make it a public discussion. The blog posts express an empathic discourse, where the main message 

is that suicide is a social problem and we can all help each other. This thesis shows why it is 

important to research how suicide is discussed publicly in order to move towards a more open 

society where suicide can be discussed honestly, removing taboo.    
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Forord  

  

 

Først vil jeg takke min veileder Arnt Maasø (Høst 2018 - Høst 2019). Alle 

veiledningstimene har betydd så mye for meg, for oppgavens fremgang og fullførelse.    

  

Denne oppgaven hadde ikke vært mulig uten støtte fra min familie, kjæreste og nære venner.  

Spesielt vil jeg takke mamma og pappa som alltid har trodd og heiet på meg, selv i stunder hvor jeg 

ville gi opp. Tusen takk!    

  

Jeg håper at oppgaven min kan bidra til å belyse at selvmord er et samfunnsproblem og at vi alle har 

et ansvar for å være der for hverandre.   

  

Om du eller noen du kjenner trenger noen å snakke med:   

Kirkens SOS: 22 40 00 40   

Mental Helse: 116 123  

  

Ved akutt hjelp ring 113.   

  

  

  

  

Vilde Prestø Johansen   

09.11.2019   
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1. Innledning  
 

I oktober 2019 avdekket NRK et lukket miljø på den sosiale media plattformen Instagram, hvor 

unge norske jenter påvirker hverandre til selvskading og selvmord (Moland & Solvang, 2019). 

Noen uker senere, 7. november, lanserte Norsk Redaktør forening en helt ny veileder for omtale 

av selvmord i media (Enge, 2019). Tilgjengelig statistikk viser at i 2017 døde 593 mennesker av 

selvmord i Norge, 403 menn og 190 kvinner (NSSF, 2018). De fleste selvmord blir ikke omtalt i 

det offentlige rom, men hvordan ble selvmord omtalt i 2017? 

  

Selvmord har lenge vært et tabubelagt tema, men i de siste årene har tabuet blitt utfordret av 

medias åpenhet. TV-programmer som Else om: Selvmord, Jeg mot meg og 13 Reasons Why har 

vært med på å åpne opp samtalen om selvmord, ikke bare i norske TV-stuer, men også ut i det 

offentlige rom. Kjente profiler har stått frem i media og åpnet opp om sin psykiske helse, som for 

eksempel sangeren Lene Marlin og P3-personligheten Christine Dancke.  

  

Når det er økt åpenhet rundt selvmord er det viktig at media følger etiske regler for pressen. 

Norsk presse må forholde seg til Vær Varsom-plakaten (VV-p) og punkt 4.9, som er et eget 

punkt om selvmordsomtale. Tidligere forskning har vist at norsk presse følger VV-p (Andreassen 

& Lamark, 2007) og at det er økt åpenhet rundt selvmord, men at det er få som gir direkte info 

om hvor man kan søke hjelp (Desroches, 2016, s. 16). 

  

I 2017 publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en oppdatert veileder for omtale av 

selvmord i mediene (WHO, 2017). Veilederen skal være et hjelpemiddel for mediebransjen når 

selvmord omtales. Den informerer blant annet om hva man bør og ikke bør skrive. Hvordan 

selvmord blir omtalt i offentligheten kan ha forebyggende effekt, men kan også ha fatale 

konsekvenser.   

  

En populær mediegruppe som ikke har en redaksjonell plakat å følge, er bloggere. Norske 

bloggere er kjent for å dele sine daglige opplevelser og kan nå tusenvis av lesere. I 2016 var det 

estimert at 196 000 nordmenn over 14 år hadde en blogg (Eriksen & Ingebrethsen, 2016). Som 

blogger er det fritt frem for hva man ønsker å dele åpent på nett, så hvordan skriver bloggere om 
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selvmord? Skriver bloggere mer uaktsomt om selvmord enn norsk presse, på grunn av 

manglende redaksjonell plakat? Eller følger bloggere WHOs råd bedre enn pressen?  

 

 1.2 Problemstilling 
Masteroppgavens problemstilling er derfor følgende,  

Hvordan omtaler bloggere selvmord? Og hvordan er omtalen på blogg i 2017 sammenlignet 

med omtalen i norsk presse? 

  

For å svare problemstillingen tar jeg i bruk følgende forskningsspørsmål,   

 Hvordan har pressens omtale av selvmord i 2017 utviklet seg i forhold til funn fra 

tidligere forskning? 

 Hva er forskjellene og likhetene i hvordan blogg og presse omtalte selvmord i 2017? 

 Hva kan blogginnlegg om selvmord si om samfunnets syn på selvmord?  

  

For å undersøke norsk presses rolle og funksjon har jeg valgt å bygge på tidligere forskning 

gjennomført av Andreassen & Lamark i 2007 og Desroches i 2016. Andreassen & Lamark så på 

hvordan pressen omtaler selvmord etter at punkt 4.9 ble oppdatert i 2006. Desroches bygget 

videre på dette arbeidet ved å undersøke pressens selvmordsomtale i 2014. Jeg ønsker å bidra til 

den kumulative forskningen, men også komme med en ny innfallsvinkel ved å introdusere blogg 

som datamateriale.  

  

For å bygge på tidligere forskning, fra 2007 og 2016, har jeg brukt lignende metode og 

forskningsdesign. Jeg har gjennomført en innholdsanalyse av selvmordsomtaler publisert i et 

utvalg nettaviser og blogger i 2017. Jeg har sammenlignet tidligere funn med resultatet av min 

innholdsanalyse av pressen i 2017.  

  

I tillegg har jeg introdusert nye variabler basert på WHOs oppdaterte veileder fra 2017, for å 

utforske hvordan bloggere og nettaviser følger rådene som kan hjelpe med å forebygge selvmord. 

Dette er også grunnlaget for sammenligningen mellom blogg og presse i 2017.  
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For å finne svar på problemstillingen og forskningsspørsmål har jeg valgt å gjennomføre en 

diskursanalyse av utvalgte blogginnlegg fra innholdsanalysen. Det har vært essensielt å ha en 

grundig gjennomgang av hva blogg er, og hva blogg har betydd i Norge. Særlig har det vært 

viktig å få frem hvilken innflytelse blogg har på unge. Dette kommer jeg tilbake til i teori 

kapittelet. Blogg og selvmord er et område det har vært lite forsket på, og derfor har det vært 

viktig å etablere en grundig forståelse av blogg.  

 

Formålet med denne oppgaven er å være med på å belyse selvmordsproblematikken i Norge. 

Selvmord berører flere nordmenn enn hva man kanskje er klar over. Det er estimert at hvert år er 

det mellom 4000 til 6000 selvmordsforsøk i Norge, det tilsvarer over ti selvmordsforsøk pr. dag 

(Spro, 2018). Derfor er det viktig å forske på hvordan selvmord fremstilles i media til det norske 

folk. Ikke minst kan denne oppgaven bidra til å opprette en ny forståelse rundt blogg, særlig om 

hvordan tabubelagte og sårbare tema omtales om på blogg. 
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2. Teori  
 

I dette kapittelet presenteres sentrale begreper og teori knyttet til oppgavens problemstilling.  

Først er det en gjennomgang av hvilken rolle selvmord har hatt i vårt samfunn og i pressen, sett i 

et historisk perspektiv. Deretter blir det en presentasjon av blogg og dens utvikling som en 

sentral plattform i unges liv. Til sist vil tidligere forskning, relevant for denne oppgaven, 

presenteres i to deler. Den ene delen vil ta for seg forskning basert på norsk presse og selvmord, 

den andre delen vil se på forskning av blogg og selvmord.  

 

2.1 Selvmord i Norge  

Selvmord har alltid vært et tabubelagt tema og selvmord har historisk sett vært skambelagt i flere 

hundre år. Da kristendommen kom til Norge, brakte den med seg et fordømmende syn på 

selvmord (Nybø, 2007, s. 17). Den fordømmende holdningen preget Norge i flere hundre år og 

selvmord ble forbudt ved lov. I 1687 ble det lovfestet at den som tok sitt eget liv ikke skulle 

begraves i kirken og avdødes eiendeler tilhørte Kongen (Mehlum, 1999, s. 220).  

 

På midten av 1800-tallet ble lovverket rundt selvmord opphevet litt etter litt. Først i 1828 var det 

ikke lengre straffbart å begå selvmordsforsøk og i 1842 var ikke selvmord lengre en straffbar 

forbrytelse (Mehlum, 1999, s. 220). Fra 1842 var det lov å begrave de som tok selvmord i kirken, 

men det var ikke før i 1902 at likpreken var tillatt (Nybø, 2007, s. 17).  

 

Selv om det er mange år siden slike fordømmende lover var en del av det norske lovverket, 

eksisterer fortsatt skammen rundt selvmord i dag. Synet på selvmord har endret seg, men flere 

hundrede år med straff og fordømmelse preger enda mentaliteten rundt selvmordsproblematikken 

(Mehlum, 1999, s. 221). 

 

Fra 1826 har Norge hatt en landsdekkende selvmordsstatistikk og statistikken har fra starten vist 

at selvmord blant menn har vært høyere enn kvinner (Nybø, 2007, s. 18). Tidlig statistikk, før 

1870, viste en relativ høy selvmordsrate, mens fra 1870 og frem til 1970 var det en lavere 

selvmordsrate i Norge (Mehlum, 1999, s. 27). Selvmordsrate defineres som antall selvmord per 

100 000 innbyggere i et land og i tidsperioden 1870 til 1970 var selvmordsraten på rundt 6 per 
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100 000 innbyggere i Norge (Nybø, 2007, s. 19). Etter 1970 og frem til nå har selvmordsraten 

økt betydelig, særlig blant unge menn (Nybø, 2007, s. 19).  

 

Ifølge Norsk senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF) har selvmordsraten vært 

stabil de siste 10 til 15 årene, med en selvmordsrate på ca. 12 til 14 per 100 000 innbyggere 

(NSSF, 2018). Det estimeres at det er rundt 4000 til 6000 selvmordsforsøk i Norge hvert år, noe 

som tilsvarer over ti selvmordsforsøk hver dag (Spro, 2018). 

 

Statistikken fra 2017 viser litt lavere antall selvmord enn i 2016, men det er en oppgang i 

selvmord blant unge. 94 nordmenn under 25 år tok livet sitt i 2017, 37 under 20 år og 57 i 

aldersgruppen 20-24 år (NSFF, 2018). 

 

I følge NSSF finnes det flere risikofaktorer og de kan variere med kjønn, alder og etnisk gruppe 

(NSSF, 2018). Individuelle risikofaktorer er blant annet psykiske lidelser, tidligere 

selvmordsforsøk, belastende livshendelser og eksponering for flere ulike faktorer (NSSF, 2018).   

 

Det finnes også miljørisikofaktorer som kan påvirke selvmordsfare. En viktig miljørisikofaktor 

er sensasjonspreget selvmordsomtale i media (NSSF, 2018). Detaljerte beskrivelser av selvmord, 

som metode og åsted, kan inspirere andre til å begå selvmord. Det er den mulige smitteeffekten 

som pressen og media må være varsom med når de omtaler selvmord og selvmordsforsøk. 

Forskning fra de siste tiårene har vist sammenheng mellom selvmordsomtale i media og 

selvmordsrate (Nybø, 2007, s. 32). 

 

2.2 Smitteeffekt 
Et tidlig eksempel på hvordan omtalelser av selvmord kan føre til smitteeffekt, skjedde da Johan 

Wolfgang von Goethe publiserte boken Den unge Werthers lidelser i 1774. I boken tar 

hovedpersonen sitt eget liv ved å skyte seg selv på grunn av kjærlighetssorg. Etter utgivelsen 

begikk flere unge menn selvmord ved å skyte seg selv, i likhet med hovedpersonen. Denne 

smitteeffekten blir kalt for Werther-effekten (Mehlum, 1999, s. 77). Begrepet Werther-effekten er 

noe som ofte blir brukt når man omtaler offentlige selvmord som påvirker eller «smitter» andre.   
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I 1974 publiserte David P. Phillips sin studie hvor han hadde sett på sammenhengen mellom 

selvmord og omtale av selvmord på forsiden av avisene (WHO, 2017, s. 10). Han så på 

selvmordstall i de følgende månedene etter at et selvmord var omtalt på forsiden av en avis, og 

sammenlignet dette med selvmordstall månedene etter at en avis ikke hadde en selvmordssak på 

forsiden (WHO, 2017, s. 10). Han fant at det var større pågang av selvmord etter at det var en 

selvmordssak på forsidene (WHO, 2017, s.10). 

 

I 1998 omtalte mediene i Hong Kong et selvmord hvor det ble brukt en grill innendørs, slik at 

vedkommende døde av karbonmonoksidforgiftning. «Aviser publiserte detaljert informasjon og 

bilder fra leiligheten, og dette startet en ‘epidemi’ med bruk av denne metoden, slik at dette i 

løpet av 2001 ble den nest meste brukte selvmordsmetoden i Hong Kong» (Ekeberg & Hem, 

2016, s. 188).   

 

Når kjente mennesker tar livet sitt kan det også føre til smitteeffekt. En studie ble gjennomført 

etter selvmordet til den amerikanske skuespilleren Robin Williams, for å se hvordan omtalen av 

hans død påvirket selvmordstallene i etterkant. Det viste seg at det var en oppgang på 9.85% av 

selvmord i de følgende månene etter Williams døde i august 2014 (Fink, Santaella-Tenorio & 

Keyes, 2018). 

 

Nylig publiserte Nationwide Children’s Hospital i USA, en studie som viste smitteeffekten av 

TV-serien 13 Reasons Why. TV-serien, som er tilgjengelig på Netflix, handlet om high school 

eleven Hannah Baker og hennes selvmord. Serien fikk en del kritikk, blant annet på grunn av 

scenene som viste hvordan Hannah Baker tok sitt liv. Studien fant at i samme måned som serien 

hadde premiere var det en økning i selvmord i USA. Det var særlig oppgang av selvmord blant 

unge gutter under 18 år i de følgende åtte månedene etter premieren (Whyte, 2019). Unge 

mennesker er en sårbar gruppe i samfunnet og har større sjanse for å bli påvirket av uansvarlig 

selvmordsomtale enn eldre (Nybø, 2007, s. 33).  
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Papageno-effekt 

Det har blitt gjort funn som kan peke på at media kan ha positiv påvirkning. Forskeren E. 

Etzersdorfer og hans kollegaer viste hvordan man kan redusere selvmord ved å introdusere 

retningslinjer for media (WHO, 2017, s. 12). Samtidig som media i Wien benyttet seg av de nye 

retningslinjene, var det en nedgang på 20 % på selvmord i Wien. Spesielt var det en nedgang på 

selvmord forårsaket av t-bane (WHO, 2017, s. 12). Dette blir kalt for Papageno-effekten, etter en 

rolle i Trylle Fløyten av Mozart. Papageno vurderer å ta livet sitt, men ombestemmer seg når han 

er påminnet om andre alternativer enn døden (WHO, 2017, s. 12). 

 

Etter at den verdenskjente sangeren Kurt Cobain tok livet sitt i 1994, ble det satt i gang 

forebyggende tiltak for å forhindre selvmordsmitte og en selvmordsepidemi. Et viktig tiltak var 

at fagfolk og media jobbet sammen (Nybø, 2007, s. 37). Fokuset var på hvordan man kan få 

hjelp og selvmordet til Cobain ble fremstilt som tragisk og meningsløst. «I etterkant ble det 

faktisk registrert en nedgang i selvmord etter dødsfallet» (Nybø, 2007, s. 37). Hendelsen viste at 

media, ved bruk at riktige retningslinjer og veiledere, kan hjelpe med å forebygge selvmord.  

 

Kontroversielle studier 

Funnene fra studier om smitteeffekt er kontroversielle fordi det er et vanskelig forskningsfelt 

(Nybø, 2007, s. 32). Man kan ikke si sikkert at det er medieomtale så har påvirket alle som tok 

livet sitt i en viss tidsperiode. I tillegg er omtale av selvmord og smitteeffekt unyansert fordi det 

kan tolkes som om at selvmord er en type sykdom som lett spres (Nybø, 2007, s. 32). Realiteten 

er at sårbare mennesker, som allerede er preget av selvmordstanker, har en høyere fare for 

imiterende atferd (Nybø, 2007, s. 32).   

 

Det har også blitt stilt spørsmål rundt Werther-effekten. I 2003 undersøkte forskere 

selvmordstallene etter at Goethes bok ble publisert på slutte av 1700-tallet (Nybø, 2007, s. 36). 

Funnene viste at det var kun fem selvmord som var klare imitasjoner og det ble stilt spørsmål om 

man kan kalle det for en epidemi (Nybø, 2007, s. 37).  

 

Selv om man skal ta studier om medias påvirkning på selvmordsrater med en klype salt, er 

faktumet det at media kan ha påvirkningskraft. I 2005 gjennomførte forskerne Hawton og 
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Williams en kollektiv gjennomgang av alle tilgjengelige studier på selvmordsmitte og media 

(Nybø, 2007, s. 33). Hawton og Williams undersøkte 34 studier om avisartikler, 12 

undersøkelser om TV-nyheter og 12 studier om forskjellige medier (Nybø, 2007, s. 35). 

Resultatene viste at det er tydelig sammenheng mellom medieomtale av selvmord og 

selvmordsatferd (Nybø, 2007, s. 36). Forebyggende tiltak av media kan derfor være essensielt i 

arbeidet med å forhindre selvmord. Det har vært flere tiltak for å veilede pressen i hvordan skrive 

om selvmord, både i Norge og internasjonalt.  

 

2.3 Selvmord i Pressen  

Historisk sett har norsk presse hatt en restriktiv holdning til selvmordsomtale (Nybø, 2007, s. 

21). Allerede da Vær Varsom-plakaten (VV-p) ble opprettet i 1936, inneholdt den et eget punkt 

om hvordan omtale selvmord og selvmordsforsøk i pressen. «Selvmord eller selvmordsforsøk og 

sinnssykdom bør ikke omtales uten i helt ekstraordinære tilfeller» (Nybø, 2007, s. 21).  

Fra 1936 og frem til revisjonen i 2005, har det vært mindre endringer av punktet, som i 1956 da 

begrepet «sinnssykdom» ble fjernet (Nybø, 2007, s. 21). Siste revisjon før 2005 var i 1975 og lød 

som følger, «Selvmord eller selvmordsforsøk skal som hovedregel ikke omtales» (Ekeberg og 

Hem, s. 186). Punket ble stående i 30 år frem til 2005, da man innså at punktet var utdatert og 

trengte en oppdatering. Endringen fjernet prinsippet om at selvmord «som hovedregel ikke skal 

omtales» og punkt 4.9 ble til en «varsomhetsregel» (Mossin, 2006):    

Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er 

nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode 

eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger (PFU, 2019) 

Endringen av VV-p skulle være med på å belyse selvmordsproblematikk og fjerne 

stigmatiseringen av selvmord (Andreasen & Lamark, 2007, s. 8). De fleste selvmord blir ikke 

omtalt offentlig fordi de tilhører privatsfæren, men i noen tilfeller er det viktig og riktig av 

mediene å omtale selvmord og selvmordsforsøk fordi det er et samfunnsproblem (Ekeberg og 

Hem, 2016, s. 187). 4.9-punktet har stått urørt siden 2006 og de forskjellige redaksjonene 

innenfor norsk presse må følge punktet for å ha god presseetikk. 
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Revisjonen løftet på sløret for en mer åpen omtale av selvmord, men det 13 år gamle punktet har 

fortsatt en restriktiv holdning. «Medienes forsiktighet har både skyldtes hensynet til avdødes 

ettermæle og de pårørende, og frykt for å omtale selvmord på en slik måte at det kan bidra til å 

utløse flere selvmord» (Nybø, 2007, s. 21). 

Redsel og fare for selvmordssmitte er tydelig presentert i revisjonen av punkt 4.9 og kan bygge 

på usikkerheten blant journalister. Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, 

Reidun Kjelling Nybø, mener det var stor usikkerhet blant redaksjonene etter endringene av VV-

p og at det fortsatt var tabu knyttet til omtale av selvmord (Nybø, 2007, s. 21). Nybø var selv en 

del av komiteen som foreslo endringer til VV-p i 2005. 

 

Nybø påpeker at journalister var redde for å bruke ordet «selvmord» og benyttet heller 

omskrivinger. «Vi bruker omskrivingene for å slippe å bruke det skremmende, stigmatiserende 

ordet selvmord» (Nybø, 2007, s. 11). Eksempler på omskrivinger er «personlig tragedie» og 

«ingen mistanke om noe kriminelt». Omskrivinger peker ikke bare på usikkerhet, men også på at 

det fortsatt er tabu knyttet til selvmordsomtale. «Omskrivinger kan være en skånsom måte å 

omtale selvmord på, men det er først og fremst en metode som bidrar til misforståelse og 

feilinformasjon» (Nybø, 2007, s. 67). Nybø har i nyere tid uttalt at punktet burde revideres igjen 

(Nybø, 2018).  

 

På oppdrag fra Norsk Presseforbund, utarbeidet Nybø en veileder for omtale av selvmord for 

pressen. Oppdraget var i forbindelse med endringen av VV-p i 2005 (Nybø, 2007, s. 9). 

Veilederen presenterer forskning basert på medieomtale og smitteeffekt, og inneholder råd fra 

Verdens helseorganisasjon (WHO) og fra eksperter innen selvmordsforebygging (Mossin, 2006). 

Nybø sin veileder er anbefalt av NSSF og den norske selvmordsforebyggende organisasjonen 

LEVE.  

 

Høsten 2019 lanserte Norsk Redaktørforening en helt ny veileder for omtale av selvmord i 

pressen (Enge, 2019). Nybø har vært med på å utarbeide den nye veilederen og oppfordrer 

pressen til å være mer åpne, slik at tabuene rundt selvmord kan reduseres (Enge, 2019). Selv om 

veilederen er rettet mot pressen, vil rådene også være aktuelle for andre typer medier som sosiale 

media (Norsk Redaktørforening, 2019).   
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2.4 WHOs veileder for omtale av selvmord 
 
En av de største internasjonale organisasjonene som jobber med selvmordsforebygging er 

International Association for Suicide Prevention (IASP) og ble stiftet i 1960 (Ekeberg & Hem, 

2016, s. 168). IASP samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) om 

selvmordsforebyggende tiltak. Dette samarbeidet har blant annet resultert i en internasjonal 

veileder for omtale av selvmord i mediene. Den første veilederen kom i 1999, og har siden blitt 

oppdatert i 2008 og 2017 (WHO, 2017, s. 1).  

 

Veilederen tar utgangspunkt i selvmordsforskning og råd fra profesjonelle som jobber med 

selvmordsforebygging. Den skal hjelpe alle som jobber i media med hvordan man håndterer og 

skriver om selvmord. Veilederen er anerkjent i Norge og blir anbefalt av norske 

selvmordsforebyggende organisasjoner som LEVE og Nasjonalt senter for selvmordsforskning 

og forebygging (NSSF).  

Begge veilederne, 2008 og 2017, inneholder en «quick reference guide» som gir enkelt overblikk 

av hva man bør og ikke bør skrive når det gjelder selvmord. Det er ikke store forskjeller mellom 

2008 og 2017 versjonene, men det er noen forskjeller som er viktig å presentere. 

Veilederen fra 2008 har elleve punkt mens den oppdaterte fra 2017 har tolv punkter. Alle 

punktene er så og si like unntatt det ekstra punktet fra 2017. «Skriv saker som handler om 

hvordan håndtere selvmordstanker og hvordan få hjelp» (WHO, 2017, s. vii). Veilederen fra 

2017 har mer fokus på opplysning og forebygging av selvmord. 

Ser man på både de engelske og norske versjonene av veilederen, er det tydelig at de oppdaterte 

punktene fra 2017 er mer detaljerte. For eksempel har punktet «benytt sjansen til å gi 

befolkningen kunnskap om selvmord» (WHO, 2008, s. 3) blitt utvidet til «gi befolkningen 

informasjon og fakta om selvmord og hvordan forebygge selvmord, uten å spre rykter» (WHO, 

2017, s. vii). 
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WHOs veileder fra 2008 for omtale av 

selvmord i media (WHO, 2008). 

WHOs oppdaterte veileder fra 2017 for 

omtale av selvmord i media (WHO, 2017). 

Opplys om hvor det er hjelp å få. Gi korrekt informasjon om hvor man kan søke hjelp. 

Benytt sjansen til å gi befolkningen kunnskap om 

selvmord 

Gi befolkningen informasjon og fakta om selvmord 

og hvordan forebygge selvmord, uten å spre rykter. 

N/A Skriv saker som handler om hvordan håndtere 

selvmordstanker og hvordan få hjelp. 

Vær spesielt varsom ved omtale av kjendisselvmord. Vær varsom ved omtale av offentlige/kjente personer 

som begår selvmord. 

Vis hensyn overfor de etterlatte. Vis hensyn ved intervju av etterlatte.  

Vær klar over at også mediefolk kan bli påvirket av 

selvmordsomtaler. 

Erkjenn at profesjonelle i mediebransjen kan også bli 

påvirket av saker om selvmord.  

Unngå̊ iøynefallende plassering og unødig 

gjentakelse av selvmordsomtaler. 

Ikke plasser saker om selvmord fremtredende og 

unngå unødige gjentakelser.  

Unngå̊ ord og uttrykk som gjør selvmord til en 

sensasjon, som alminneliggjør selvmord eller  

Ikke bruk språk som sensasjonaliserer eller 

normaliserer selvmord, eller presenterer det som en 

konstruktiv løsning på problemer. 

Unngå å beskrive selvmordsmetoden. Ikke beskriv selvmordsmetoden.  

Unngå å beskrive stedet der selvmordet eller 

selvmordsforsøket skjedde. 

Skriv ikke detaljert om åstedet.  

Vær bevisst på ordvalget i overskrifter. Unngå sensasjonelle overskrifter.  

Vis forsiktighet ved bruk av bilder og video. Ikke bruk bilder, video eller lenker til sosiale medier. 

 

Jeg vil senere komme tilbake til hvordan jeg skal bruke den oppdaterte veilederen fra 2017 i 

metoden, for å svare på problemstillingen min.  
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2.5 Blogg 

Kort forklart er blogg en plattform hvor man kan publisere egne tekster og bilder, ofte som 

en type dagbok, på nett. Ordet «blog» er en sammensetting av ordene «web» og «log» og 

ble først brukt i 1997 (Retteberg, 2009, s. 17). 

 

Ein blogg kan definerast teknisk som ei kommunikasjonsplattform som tillèt 

publisering og arkivering av saker på nett, tradisjonelt vil innlegga vere kronologiske 

med det nyaste øvst og tillate andre å kommentere eller lenke til blogginnlegget 

(Bjørkelo, 2013, s. 9). 

 

En blogg er ikke en form for enveiskommunikasjon. Fordi lesere og mottaker kan gi 

tilbakemelding til bloggere, sendere, ved å kommentere på blogginnlegg, kan vi definere 

blogg som en toveiskommunikasjons plattform. Man kan også definere blogg som et sosialt 

fenomen, hvor hvem som ønsker det kan starte en blogg for å dele sine tanker med resten av 

verden på nett:  

 

I det vi trykker på publiser, så kommuniserer vi med omverda vår. Vi har gjerne eit 

behov for å uttrykke oss, å vise oss fram og å dele av oss sjølve, om enn berre 

trivielle detaljar frå kvardagen vår. Og vi kan jo alle forstå at vi vil formidle vår 

glede og sorg med kvarandre (Bjørkelo, 2013, s. 10). 

 

Blogg i Norge 

Selv om ordet «blog» ble brukt allerede i 1997, var det først i 2003 at blogg kom for alvor i 

Norge. «I Norge så vi norske bloggere som teknologen Håkon Styri (digme.net), forfatteren 

Eirik Newth (newth.net) og professor Jill Walker (jilltxt.net), som oppretter og oppdaterte 

sine blogger fra tidlig 2003 og holder på den dag i dag» (Moen, 2012 s. 10). 

 

I en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup, kom det frem at i 2016 hadde 196 000 

nordmenn over 14 år en blogg (Eriksen & Ingebrethsen, 2016). Det tilsvarer 5 % av den 

norske befolkningen over 14 år, men det er god grunn til å tro at det finnes flere. «Tallene 

http://digme.net/
http://newth.net/
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NRK har fått fra TNS Gallup viser bare nordmenn fra 15 år og oppover, noe som gir grunn 

til å tro at det finnes langt flere bloggere enn 196.000» (Eriksen & Ingebrethsen, 2016).  

 

Den største bloggportalen i Norge er blogg.no og ble lansert i 2005 (blogg.no, 2019). Digital 

markedsfører Thomas Moen har samarbeidet med blogg.no over flere år og ga ut boken 123 

blogg i 2012. Boken handler om hva en blogg er og hvordan man kan drive en blogg i 

Norge. Moen skriver at i 2012 var det, «… godt over 800 000 registeret blogger, og vi 

estimerer at det er et sted mellom 200 og 300 000 aktive bloggere i Norge, det publiseres 

over 50 000 blogginnlegg hver eneste dag» (Moen, s. 12, 2012). Moens estimerte tall på 

aktive bloggere passer med TNS Gallups funn fra 2016. Selv om TNS Gallup har noe lavere 

tall, vil nok det tallet stige om man også tok med bloggere under 15 år. I dag eies blogg.no 

av Egmont Publishing AS, etter at det ble kjøpt fra Nettavisen i 2017 (Egmont, 2017). 

Egmont eier også blant annet norske TV2 og forlaget Cappelen Damm. 

 

blogg.no er ikke bare den største bloggportalen i Norge, men er også blitt pekt ut som en 

sentral del av unges liv. «blogg.no har i løpet av de siste årene bygd seg opp til å bli en 

viktig del av norsk ungdoms liv. Det som skjer på blogg.no, påvirker i dag en hel generasjon 

norske unger» (Fuglerud i Bjørkelo, 2013, s. 222). 

 

Det er flere grunner for at blogging og blogg.no har blitt så populært blant det norske folk 

og ikke minst blant ungdom. Blogg gir lesere følelsen av å bli en del av en fremmeds liv ved 

å gi innblikk i hverdagen til bloggeren og muligheten til å uttrykke seg tilbake via 

kommentarfeltet. Det er gjenkjennelse og identitet som knytter leseren til bloggeren: 

 

Blogging gir mange følelse av å følge med på og bli kjent med andre mennesker og 

hva de tenker og gjør, over en lengre periode. Dette er nok mye av grunnen til at folk 

faktisk velger å lese blogg og følger dem over tid (Moen, 2012, s. 11).   

 

En viktig faktor for at blogg.no ble så anerkjent blant lesere og bloggere var da topplisten 

ble introdusert. «blogg.no gjorde en genistrek da de høsten 2008 introduserte lista som viste 

hvilke blogger som var mest lest. Våren 2010 begynte topplista også å vise antall besøk, noe 

http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg/
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som selvsagt gjorde lista enda mer verdt» (Fuglerud i Bjørkelo, 2013, s. 222). 

 

Det ble lettere å se hvem som var Norges mest leste blogg og en plass på listen var 

ettertraktet blant bloggere. De som var på toppen av topplisten ble kalt for toppbloggere. 

Særlig var topplisten viktig for en gruppe bloggere, nemlig de som ble kalt rosabloggere.  

 

Rosabloggere 

Rosabloggere er en særegen gruppe bloggere som har utviklet seg i popularitet siden blogg 

startet tidlig 2000-tallet: 

 

 Det har vakse frem ein heilt ny generasjon av bloggarar, som samlar heilt enorme 

 mengder lesarar. Ein kallar dei gjerne rosabloggarar, og stereotypien er at dei er 

 tenåringsjenter som skriver om mote, nistepakka og kverdagsliv, og som har eit rosa 

 design på bloggane sine (Bjørkelo, 2013, s. 17). 

 

Innholdet på rosabloggene er gjerne lett og oppfordrer ofte deltakelse fra publikum. «De 

aller fleste ‘rosabloggerne’ kjører også spørsmålsrunden hvor de inviterer leserne sine til å 

komme med spørsmål bloggeren skal svare på» (Fuglerud i Bjørkelo, 2013, s. 216). 

 

Når rosabloggere inkluderer leserne i type innlegg som spørsmålsrunden, styrker det båndet 

mellom leser og blogger. Leserne føler seg gjerne sett og at de har en mulighet til å komme i 

kontakt med bloggeren. Til gjengjeld får også rosabloggeren innsikt i hva leserne bryr seg 

om og hva de ønsker å lese mer om. 

 

Dette båndet kan også bli sterkere når rosabloggere velger å åpne seg opp og skriver mer 

personlige blogginnlegg. «Når ‘rosabloggeren’ først skriver lang tekst, kommer den som 

regel i form av en personlig tekst hvor bloggeren betror seg til leserne sine» (Fuglerud i 

Bjørkelo, 2013, s. 216).  
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Når bloggere skriver om sitt privatliv, gjerne om personlige utfordringer som de ellers ikke 

skriver om, bygger det på tilliten mellom blogger og leser. Leseren kan også da identifisere 

seg lettere med bloggeren og kjenne seg igjen.  

 

Tabu på blogg 

I 2013 var det ti år siden blogging kom til Norge og i den anledning ga skribenten Kristian 

A. Bjørkelo ut en bok for å markere jubileet. Gi meg en scene! Norsk blogghistorie 

inneholder observasjoner og erfaringer fra forskjellige bloggere i Norge. Bjørkelo beskriver 

om en tid hvor private nettdagbøker florerte blant unge som sleit med sin mentale helse. 

«Det overveldande fleirtalet av desse var jenter, i tenåra eller i byrjinga av tjueåra. Ein ikkje 

liten del av desse hadde alvorlege psykiske problem, som dei i nokre tilfelle var både klar 

over og opne om» (Bjørkelo, 2013, s. 232).  

 

På disse nettdagbøkene kunne bloggeren velge om alle hadde tilgang til å lese innleggene 

eller om det skulle være privat. Det dannet seg lukkede miljøer bestående av unge bloggere 

og lesere som usensurert delte sine mørke tanker og følelser. «Her kunne dei utveksle 

erfaringer og frustrasjonar. Og ikkje minste tips. Tips korleis dei kunne forvalte og dyrke 

sine problem … Nokre var suicidale, mens mest av alt forakta dei seg sjølve og kroppen 

sin» (Bjørkelo, 2013, s. 232). 

 

Søket etter andre som føler og tenker likt er drivkraften for at lukkede miljøer overlever på 

nett. Bjørkelo beskriver disse nettdagbøkene som ekko-kammer. «Gjennom bloggane og 

foruma vert dei omringa av andre i samme situasjon, som fortel dei korleis dei kan leve med 

sjukdommen sin, og dyrke den utan å tiltrekke seg merksemd frå sine næraste som truleg vil 

reagere negativt» (Bjørkelo, 2013, s. 235). 

 

Etter at blogg ble mer etablert og populært forsvant de lukkede nettdagbøkene. «No er det 

langt meir stille om dette, og mykje av nettverket har forsvunne, anten fordi bloggane vart 

lagt ned, eller fordi dei fann betre lukka miljø å vere i» (Bjørkelo, 2013, s. 236). 
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En ny generasjon bloggere tok over de mørke og lukkede bloggene. Det skulle ikke lengre 

være mørkt. «Dei har blitt erstatta av jenter som ønskjer å framstå så perfekte som mogleg. 

Dei så kalla rosabloggarane har tatt over for svartbloggarane» (Bjørkelo, 2013, s. 236). 

 

Retningslinjer for bloggere 

Bloggere kan skrive nærmest om hva de vil. Det finnes ikke et nasjonalt regelverk eller 

organ som regulerer slik som for eksempel pressen har i PFU og Vær Varsom-plakaten. 

Bloggere har derimot visse lover de må være klar over når de publiserer blogginnlegg. I 

realiteten kan man skrive og publisere akkurat hva man måtte ønske, men det er lurt å ha 

åndsverkloven, personvernloven og markedsføringsloven i bakhodet (Moen, 2012, s. 37) 

 

Åndsverkloven er «den sentrale loven innenfor rettsområdet opphavsrett» (Moen, 2012, s. 

38). Bloggere kan ikke kopiere eller bruke andres verk uten tillatelse fra den originale 

skaperen. Formålet med personopplysningsloven er å «beskytte deg mot at dine 

personopplysninger blir brukt på en måte som krenker ditt personvern» (Moen, 2012, s. 29). 

Man skal altså ikke publisere personopplysninger eller bilder av personer uten å ha fått 

tillatelse fra vedkommende. Markedsføringsloven angår reklame på blogg. Det er ikke lov å 

ha skjult reklame og alt av annonse innhold skal merkes, man må også være varsom når det 

gjelder å reklame for barn og unge (Moen, 2012, s. 29). 

 

I tillegg til disse lovene har blogg.no retningslinjer som må følges. Retningslinjene er basert 

på norsk lov og det er etablert øvrige retningslinjer, blogg.no forbeholder seg «retten til å 

fjerne innlegg og bilder eller slette blogger uten varsel» (blogg.no, 2019). En av de øvrige 

reglene er at bloggen slettes om det «forherliger, fremmer eller alminneliggjør selvskading, 

selvmord og lignende» (blogg.no, 2019).  

 

blogg.no forklarer at de øvrige reglene er, «ikke regler for å hindre ytringsfriheten i Norge, 

men et forsøk på å ha klare retningslinjer for hva som tillates på blogg.no når vi hensyntar 

hvem som faktisk bruker blogg.no mest» (blogg.no, 2019). blogg.no opplyser også at om at 

man som leser kan rapportere bloggere dersom man finner brudd på retningslinjene og 

hvem man skal rapportere til.   

http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://b/
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Åpent forum eller lukket? 

Det eksisterer hundretusenvis blogger i Norge og selv om de alle publiserer åpent på nettet, 

er det ikke nødvendigvis målet for hver blogger å bli kjent og bli en toppblogger. «Noen 

ønsker å bli lest av visse nisjegrupper, noen vil at hele verden skal lese dem, og noen vil at 

kun nærmeste familie skal lese. Blogging har forskjellig mål fra blogger til blogger» (Moen, 

2012, s. 11). Et viktig spørsmål er da hvor åpent en blogg egentlig er? Vurderingen av dette 

vil variere blant forskjellige felt som lesere, journalistikk og forskning.  

En leser kan oppleve blogg som noe privat. Faste lesere bygger et forhold med en blogger, 

og kan kommunisere dirkete med bloggeren i kommentarfeltet. Innlegg om 

personlige opplevelser kan styrke følelsen av et privat forhold mellom leser og blogger.   

Innenfor journalistikken kan det være nyttig å skrive om blogg, fordi det er et populært 

medium og har stort potensiale for innflytelse. Det er ikke uvanlig at 

en populær blogger sitt innlegg blir brukt i en nyhetsartikkel. Det har også blitt skrevet 

kritiske kommentarer om bloggere og det har vært flere debatter i media rundt bloggeres 

makt.   

Innenfor forskningsfeltet er det etiske retningslinjer man må ta hensyn til når 

det skal forskes på nett. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humaniora (NESH) kom med en revidert veileder for forskningsetikk ved internettforskning 

i 2018. I veilederen diskuteres det offentlige og det private:   

  

Det er altså ikke slik at all informasjon som ligger åpent tilgjengelig på nettet 

nødvendigvis er offentlig, og dermed kan gjøres til gjenstand for forskning, uten at 

de berørte er informert eller har samtykket. Det er heller ikke alltid slik at 

informasjon som er offentlig uten videre kan brukes i forskning, da noen grupper har 

krav på særlig vern og enkelte må beskyttes mot seg selv. Dette kan også gjelde selv 

om de har avgitt samtykke (NESH, 2018, s. 9).   

 

Selv om en blogger skriver åpent om personlige erfaringer, betyr ikke det at teksten er 

tilgjengelig for forskning. Det kan være at en blogger ikke ønsker å være en del av et 
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forskningsprosjekt, selv om bloggeren er bevisst på at informasjonen er offentlig. Man må 

også ta særlig hensyn til de som blogger åpent om sårbare temaer.   

 

Hvorfor bør man forske på blogg og bloggere? 

Blogg har en stor posisjon i det norske mediebildet og når et bredt publikum. Særlig er 

blogg populært blant unge. Ifølge en undersøkelse gjort av Medietilsynet i 2018, har 95 % 

av barn i alderen 9 år til 18 år en smarttelefon (Medietilsynet, 2018, s.12). 49 % svarte at de 

bruker mobilen to timer eller mer, og 30 % sa at de brukte to timer eller mer på sosiale 

medier (Medietilsynet, 2018, s.14). Unge er en sårbar gruppe og oppsøker nett for å finne 

noen å identifisere seg med, eller la seg inspirere av: 

 

Ungdom som blar seg gjennom bilde etter bilde av perfekte kropper, som verdsetter 

et fint utseende som viktig, som ikke opplever å leve opp til det perfekte bildet selv, 

og som heller ikke får anerkjennelse for det, står derfor i faresonen for å være 

misfornøyd med seg selv som menneske. (Frantzen & Schofield, 2018, s. 291). 

 

En undersøkelse gjort av EU Kids Online i 2018, av norske barn i alderen 9 til 17, viser at 

«26 % har vært inne på nettsteder hvor man diskuterer måter å begå selvmord. Størst andel 

finner vi bland de eldste jentene (33 %)» (EU Kids Online, 2018, s. 10). 

Selvmordsforskning viser også at unge er særlig lettpåvirkelige:  

 

Vi tenker oss i dag at imitasjon, gjennom identifikasjon og suggesjon, kan utgjøre en 

betydelig risiko for spredning av selvmordshandlinger i lokale ungdomsmiljøer 

dersom den opprinnelige selvmordshandlingen blir framstilt på en ukritisk 

romantiserende og idealiserende måte (Mehlum, 1999, s. 78). 

 

At 26 % barn har vært innom nettsider som diskuterer selvmord er oppsiktsvekkende. Ifølge 

undersøkelsen har eksponeringen til selvmord på nett økt fra 9 % i 2010 til 29 % i 2018 (EU 

Kids Online, 2018, s. 10). Det kan tyde på at rosabloggen, som før var så populær, ikke 

lengre er det unge ønsker å følge. Måten man omtaler selvmord på blogg blir derfor 

ekstremt viktig:  
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Den påvirkningen som sosiale medier kan ha på den enkeltes psykiske helse og 

selvoppfatning, er kompleks og sammensatt … Mennesker med lavt selvverd, 

derimot, har et mindre klart bilde av seg selv og søker derfor i større grad aktivt mot 

andres anerkjennelse (Frantzen & Schofield, 2018, s. 291). 

 
 

2.6 Tidligere forskning  
I dette kapittelet ser jeg nærmere på hva som har blitt forsket på før og hvilke funn som er 

relevante for min forskning. Jeg har kartlagt tidligere tematikk og funn for å etablere 

utgangspunktet til min egen studie. Dette kapittelet er delt i to.  

  

Jeg har begynt med tidligere forskning som tar for seg presse og selvmord. Først har jeg en 

gjennomgang av internasjonale studier og bidrag som ligner på min forskning. Studiene 

presenteres kronologisk etter året de ble publisert. Etter å ha skildret hovedtrekk og forskjeller, 

presenteres studier om norsk presse og Vær Varsom-plakaten (VV-p).  

  

I den andre delen av kapitelet har jeg gått gjennom tidligere forskning innenfor blogg, som er 

relevant for oppgaven. I likhet med presse og selvmord, er det en kronologisk rekkefølge. 

 

Etter å ha presentert tidligere studier og deres funn, har jeg diskutert positive og negative 

aspekter ved disse studiene. Til sist har jeg konkludert hvordan studiene begrunner hvorfor min 

oppgave er nødvendig og hvordan oppgaven min dekker et område som ikke har blitt kartlagt 

før. 

 

2.6.1 Pressen og selvmord 
Internasjonalt  

Det eksisterer flere internasjonale undersøkelser på medias påvirkning av selvmordsrate, som 

nevnt tidligere i delkapittelet 2.2 Smitteeffekt. Hensikten med denne gjennomgangen er å 

kartlegge internasjonale studier som fokuserer på hvordan selvmord blir omtalt i media.  

Det er et mangfold av undersøkelser fra flere forskjellige land som forsker på medias 

selvmordsomtaler, men jeg har valgt ut de studiene som ligner mest på tidligere norske studier og 

mitt eget studie.  
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Australia 2007 

I 2007 publiserte forskere i Australia en undersøkelse av nyhetsverdien til selvmordsomtaler 

(Blood, Burgess, Francis & Pirkis, 2007, s. 278). Formålet var å undersøke hvor ofte selvmord 

ble omtalt og hvilke detaljer som kom frem i den australske pressen i løpet av et år, for å så 

sammenligne omtalelsene med selvmordsstatistikk fra samme år (Blood et al., 2007, s. 279).  

 

Forskerne undersøkte 515 forskjellige nasjonalaviser, lokalaviser, radio- og TV-innslag, i 

tidsperioden 1. mars, 2000 til 28. februar, 2001 (Blood et al., 2007, s. 279). Til sammen var det 

271 omtalelser som passet kriteriene til analysen, omtalelsene måtte inkludere avdødes navn, 

selvmord måtte være nevnt og det måtte ha skjedd innenfor tidsbegrensningen (Blood et al., 

2007, s. 279). 

 

Resultatene viste at 1 % av alle selvmordene begått i Australia ble omtalt i media (Blood et al., 

2007, s. 279). Forskerne fant at selvmordsaker om eldre, kvinner eller med en dramatisk metode 

ble oftere omtalt (Blood et al., 2007, s. 281). Resultatene pekte på at media var forsiktige i å 

omtale selvmord blant unge mennesker fordi det er en sårbar gruppe og er mer utsatte for smitte 

(Blood et al., 2007, s. 281). Samtidig viste resultatene at media bryter med Australias 

retningslinjer for media ved å beskrive selvmordsmetoder i detalj (Blood et al., 2007, s. 281). 

Forskerne konkluderer med at pressen og eksperter innenfor selvmordsforebygging bør jobbe 

sammen, for å finne balansen i nyhetsverdien av selvmordsomtale og samtidig hindre smitte 

(Blood et al., s. 282). 

 

Hong Kong 2008  

I november 2004 ble WHO sin veileder for medieomtale av selvmord lansert i Hong Kong (Fu & 

Yip, 2008, s. 631). I de tre følgende månedene etter lanseringen var over 1000 eksemplarer sendt 

ut til journalister og redaktører i Hong Kong (Fu & Yip, 2008, s. 632). Som følge av lanseringen, 

ble det foretatt en undersøkelse av to forskere ved Universitetet i Hong Kong, K.W. Fu og P.S.F. 

Yip. Målet med undersøkelsen var å finne ut om pressen i Hong Kong hadde endret måten de 

skrev om selvmord i tiden etter at WHO lanserte veilederen (Fu & Yip, 2008, s. 631).  
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For å finne svar benyttet forskerne en innholdsanalyse, slik at de kunne sammenligne hvordan 

pressen i Hong Kong omtalte selvmord før og etter veileder ble lansert 2004 (Fu & Yip, 2008, s. 

631). Fem store aviser ble undersøkt i tidsperioden fra januar 2004 til juni 2006, og til sammen 

ble 5740 artikler kodet i innholdsanalysen (Fu & Yip, 2008, s. 632).  

 

Resultatene viste at det var endringer innenfor visse områder, det var særlig mindre bildebruk og 

bruk av sensasjonelle overskrifter (Fu & Yip, 2008, s. 633). Før veilederen var introdusert hadde 

92 % av selvmordsomtaler bilder, i etterkant gikk prosenten ned til 90.7 % (Fu & Yip, 2008, s. 

634). Det var 65.9 % av artiklene som brukte sensasjonelle overskrifter før introduksjonen av 

veilederen, sammenlignet med 59.6 % etter (Fu & Yip, 2008, s. 634). Disse endringene skyldes 

hovedsakelig at de to største tabloidavisene i Hong Kong endret hvordan de brukte bilder og 

overskrifter (Fu & Yip, 2008, s. 634). Til sist konkluderes det at WHO sin kampanje og lansering 

var effektiv for å endre hvordan media omtaler selvmord (Fu & Yip, 2008, s. 635).  

 

Kanariøyene 2019 

En nylig undersøkelse, fra 2019, utforsket kjennetegnene av selvmordsomtaler publisert på nett, 

hvorvidt de var i tråd med råd fra WHO og om opplæring i selvmordomtale gav effekt på 

Kanariøyene (Acosta, Rodríguez, Cejas, Ramallo-Fariña, & Fernandez-Garcimartin, 2019).  

 

Fire digitale medieplattformer på Kanariøyene ble gitt opplæring og informasjonshefter, 

inneholdende WHO sin oppdaterte veileder fra 2017 (Acosat et al., 2019). Hensikten var å se 

hvordan selvmord ble omtalt i tiden etter at de forskjellige redaksjonene hadde fått informasjon 

og opplæring (Acosat et al., 2019). Forskerne undersøkte artikler publisert seks måneder før 

opplæring og de følgende seks månedene etter for å kunne sammenligne funn (Acosat et al., 

2019). I tillegg ble redaksjonene fra Kanariøyene sammenlignet med fire redaksjoner i Victoria, 

Australia (Acosat et al., 2019).  

 

Australia har lenge hatt fokus på forebyggende tiltak. Siden 2002 har det vært et statlig initiativ 

for opplæring og rådføring i hvordan omtale selvmord i media (Acosat et al., 2019). Initiativet 

heter Mindframe og er finansiert av den Australske stat (Acosat et al., 2019). Til sammen ble 339 
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artikler om selvmord fra Kanariøyene analysert, 38 fra før opplæringen og 64 fra etter, samt 237 

artikler fra Victoria (Acosat et al., 2019).  

 

Analysen viste at det var få artikler på Kanariøyene som fulgte WHO sine råd før opplæringen, 

men det forbedret seg i tiden etter opplæring (Acosat et al., 2019). Allikevel var ikke 

redaksjonene på Kanariøyene like dyktige til å følge rådene som redaksjonene i Victoria, hvor 

det har vært statlige tiltak i flere år (Acosat et al., 2019). Studien viser dog at mindre tiltak, som 

opplæring og utdeling av informasjonsskriv kan gjøre en forskjell (Acosat et al., 2019).   

 

I Norge  

Flere har forsket på hvordan norsk presse har omtalt selvmord etter endringer i Vær Varsom-

plakaten. Fokuset i disse studiene har vært hvordan endringen av punkt 4.9 har påvirket 

selvmordsomtale i mediene etter at det nye punktet tredde i kraft fra 2006. 

  

Andreassen & Lamark 

En av de første studiene var «Selvmord i forbifarten. En undersøkelse om norske mediers omtale 

av selvmord i 2006», som er en utredning for Norsk Journalistlag gjennomført av Hege Lamark 

og Jan-Erik Andreassen, publisert i 2007.  

  

Andreassen & Lamark undersøkte hvordan norsk presse omtalte selvmord i 2006, som var året 

endringen av punkt 4.9 i VV-p ble gjeldende (2007, s. 6). Utredningen består av tre deler, en 

innholdsanalyse av selvmordsomtaler fra «et bredt utvalg av norske medier i 2006» (2007, s. 8), 

intervju av journalister fra utvalgte redaksjoner som publiserte selvmordsomtaler i 2006, og 

tekstanalyse av hvordan mediene dekket dødsfallene til to norske kjendiser (2007, s. 9).  

  

Innholdsanalysen besto av tretten variabler og 865 saker ble kodet i analysen. De 865 sakene ble 

hentet fra nettaviser, TV, radio, lokalaviser og riksdekkende aviser, ved å benytte søkeord i 

søketjenestene Retriever og Observer. Andreassen & Lamark definerer selvmordsomtale i sin 

undersøkelse som «en artikkel eller et innslag som inneholder ordet selvmord eller 

omskrivninger for selvmord» (2007, s. 11).  
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Hovedfunnene fra innholdsanalysen viste at nettavisene sto bak 30 % av all selvmordsomtale, 

mens riksavisene, VG, Aftenposten og Dagbladet, sto bak én fjerdedel av alle 

selvmordsomtalene (2007, s. 10). Et annet funn var at størrelse på avisen har noe å si for mengde 

omtale av selvmord, «små lokalaviser skriver langt mindre om selvmord enn store lokalaviser og 

regionaviser» (2007, s. 10). Det mindre avisen er, desto mindre omtale av selvmord. Samtidig 

fant Andreassen & Lamark at selv om selvmordsmetode beskrives sjeldent, er det lokalavisene 

som har publisert flest selvmordsbeskrivelser (2007, s. 10).  

  

Del to av Andreassen & Lamark sin utredning var intervju av journalister og redaksjonelle ledere 

som nylig hadde publisert selvmordsomtaler (2007, s. 8). Formålet med dette var å forstå 

journalistens opplevelse av å skrive og publisere saker om selvmord, særlig med tanke på 

endringen av punkt 4.9 i VV-p. Totalt ble åtte journalister og fire redaksjonelle ledere intervjuet, 

ved bruk av en intervjuguide og svarene ble analysert av Andreassen & Lamark (2007, s. 9). 

  

Ved å intervjue journalister og redaksjonelle ledere fra forskjellige redaksjoner fant Andreassen 

& Lamark at flere opplevde punkt 4.9 som enda vanskeligere å forholde seg til enn før endringer. 

«Mange oppfatter tvert imot det nye punktet som en ny «skal ikke»-regel» (2007, s. 55).  

  

Andreassen & Lamark fant også at journalister var usikre på hvordan man skulle skrive om 

selvmord og bekymret for å gjøre feil. I tillegg kom det frem at journalister var dårlig forberedt 

på å dekke slike saker. «Det er et dårlig utgangspunkt for en journalist som skal nærme seg et så 

vanskelig tema med den nødvendige profesjonalitet» (Andreassen & Lamark, 2007, s. 53). 

  

Del tre av utredningen var tekstanalyser av hvordan media fremstilte dødsfallene av to kjente 

nordmenn i 2006. Selv om det var forskjellige dødsårsaker, Jan Werner Danielsen døde av 

hjertesvikt og Svein Erik Bakke tok sitt eget liv, behandlet pressen sakene likt (2007, s. 9).  

Radioinnslag, TV-innslag, artikler publisert på nett og i aviser ble brukt i analysen. Andreassen 

& Lamark benyttet segmentering som en del av analysemetoden. Det var flere likheter i hvordan 

pressen dekket dødsfallene. Usikkerheten rundt dødsårsakene og spekulasjoner i begge saker ga 

leserne et uklart bilde av hva som faktisk skjedde:  
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Det viktigste fellestrekket er den utbredte berørings-angsten for ord og uttrykk som kaller 

selvmord for selvmord. I stedet benytter mediene en rekke omskrivninger … Det virker 

som journalistene anstrenger seg hardt for å få det sagt uten å si det (Andreassen & 

Lamark, 2007, s. 46).  

  

Jan Werner Danielsen døde av hjertestans, men hans død ble fremstilt som mulig selvmord fordi 

mediene dekket saken «på en måte som åpnet for spekulasjon» (2007, s.46). Dekningen av 

dødsfallene er bevis på at journalister er usikre på hvordan man skal skrive om selvmord og at 

endringen av punkt 4.9 i VV-p ikke nødvendigvis har gjort det enklere. «I stedet for sann og 

riktig informasjon, får folk servert kodede meldinger som på toppen av det hele ikke lenger skal 

bety det de ‘alltid har gjort’» (Andreassen & Lamark, 2007, s. 47). 

  

I tillegg til overnevnte funn, oppdaget Andreassen & Lamark tre tendenser når det gjelder 

selvmordsomtaler (2007, s. 6). En tendens var at ordet «selvmord» ble brukt av journalister som 

kraftuttrykk, som for eksempel bruk av begrepet «politisk selvmord» i saker om politikk. Disse 

sakene handlet ikke om selvmord, men ordet ble brukt for å skape sterkere inntrykk blant 

leserne. En annen tendens var at selvmord kun ble omtalt i bisetninger i artikler (2007, s. 6). 

Selvmord ble nevnt i saker som for eksempler handlet om mobbing, homofili og arbeidspress 

men, selvmordsproblematikken ble aldri tatt opp på en ordentlig måte (Andreassen & Lamark, 

2007, s. 6).  

 

Den tredje og siste tendensen var at journalister bruker omskrivinger i stedet for å bruke ordet 

«selvmord». Eufemismer som «personlig tragedie», «ikke noe kriminelt» og «familietragedie» er 

typiske omformuleringer som blir brukt i stedet for å skrive «selvmord» i saker som tar opp 

reelle selvmordssaker (Andreassen & Lamark, 2007, s. 6). Slike eufemismer ble brukt i omtalene 

av dødsfallene til Jan Werner Danielsen og Svein Erik Bakke og førte til forvirring blant leserne. 

Disse tre nevnte tendensene viser at, selv etter endringen av punkt 4.9 i VV-p, var det 

utfordrende for journalister å skrive direkte om selvmord. «Det ser ut til å være fullt ut akseptert 

å skrive selvmord i en hel rekke sammenhenger - bare ikke når det er faktiske selvmord det 

handler om» (Andreassen & Lamark, 2007, s. 7). 
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Sagflaat 

I 2008, året etter Andreassen & Lamark publiserte sin utredning, leverte Cicilie Sagflaat sin 

hovedfagsoppgave ved NTNU med tittelen «Selvmord i media. Innholdsanalyse av 4 norske 

avisers fremstilling av selvmord».  

  

Hovedoppgavens formål var å undersøke hvordan endringen av punkt 4.9 i VV-p kan ha påvirket 

hvordan media omtalte selvmord. For å finne svar på dette tok Sagflaat i bruk «en kvalitativ 

innholdsanalyse av avisartikler som omhandler selvmord hentet fra Adresseavisen, Aftenposten, 

Dagbladet og VG» (2008, s. 1). I likhet med Andreassen & Lamark, brukte Sagflaat Retriever 

som kilde still sitt innsamlede materiale. 

  

Det er flere likheter mellom Sagflaat og Andreassen & Lamark, men Sagflaat nevner aldri 

Andreassen & Lamark sitt arbeid. Det er usikkert om Sagflaat fikk med seg utredningen som ble 

publisert året før. 

  

I sin innholdsanalyse benyttet Sagflaat sjanger for å fordele artiklene og for å se på hvordan 

sjanger har noe å si på selvmordsomtale. Hun har også sett på artiklenes innhold for å finne ut 

hva som kjennetegner dem og om de handler i tråd med punkt 4.9 i VV-p. I tillegg har Sagflaat 

sett på hvordan pressen brukte begrepet «personlig tragedie» sammenlignet med «selvmord» 

(2008, s. 1).  

  

Sagflaat fant at de fleste artikler var i tråd med VV-p, selv om noen artikler skrev detaljert 

selvmordsomtale om omstendighetene rundt selvmord. Hun fant også at begrepene «personlig 

tragedie» og «selvmord» ble brukt ulikt. «Personlig tragedie» ble mest brukt i korte nyhetssaker, 

mens «selvmord» ble oftest brukt i «lengre og detaljerte artikler» (2008, s. 1). Hun konkluderer 

med at artikler kan virke uklare og er åpne for tolkninger når journalister benytter «personlig 

tragedie» i stedet for «selvmord» og at det ikke er stor forskjell i hvordan pressen omtalte 

selvmord før og etter endringen av punkt 4.9 i VV-p.   
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Mattis Holt  

Mattis Holt leverte sin fordypningsoppgave med tittel «Selvmord i media», ved Høgskolen i 

Oslo og Akershus i 2014. Holt undersøkte hvordan norske aviser behandlet temaet selvmord før 

og etter endringen av punkt 4.9, og hvilke forskjeller som finnes i norske aviser når det gjelder 

selvmordsomtale (2014, s. 3).  

 

Holt benyttet kvantitativ innholdsanalyse og kvalitative intervjuer for å finne svar på 

problemstillingene sine. Holt nevner utredningen til Andreassen & Lamark som bakgrunn for sin 

oppgave. I innholdsanalysen undersøkte Holt selvmordsaker publisert i ti forskjellige riksaviser 

fra 1998 til 2013, deretter benyttet han konstruerte uker, en uke fra årene 1998, 2005, 2006 og 

2013 for å gjennomføre en «dypere innholdsanalyse» (2014, s. 9). Artiklene ble samlet inn ved å 

benytte søkeordet «selvmord» i Retriever (Holt, 2014, s. 12).  

 

Holt gjennomførte et strukturert intervju med redaksjonssjef for Dagbladet, Hilde Schjerve. I 

utgangspunktet var det meningen å ha intervju med noen i Aftenposten, men «det viste seg at 

ingen i Aftenpostens redaksjon følte de kunne svare på mine spørsmål» (2014, s. 16).    

  

Innholdsanalysen viste en generell oppgang i selvmordsomtale fra 90-tallet, men en nedgang i 

2006, etter at punkt 4.9 ble endret. Ifølge Holt skjedde dette på grunn av at «pressen ble skremt 

av de mange dommene i PFU som fulgte endringen av Vær Varsom-plakaten i 2006» (2014, s. 

23). Videre pekte Holt på at pressen vil beskytte seg selv mot fellende dommer fra PFU (2014, s. 

23).   

 

I intervjuet med Dagbladets redaksjonssjef, Hilde Schjerve, kom det frem at selvmordsomtale er 

et vanskelig tema for journalister og det er et tema som få har kunnskap til i redaksjonene (2014, 

s. 23). Holt oppsummerte med at han mener punkt 4.9 i VV-p burde sees på nytt og ønsker mer 

kunnskap blant norske redaksjoner (2014, s. 24).   

  

Eirin Margrethe Fidje 

I 2015 leverte Eirin Margrethe Fidje sin bacheloroppgave ved Universitetet i Stavanger, med 

tittelen «‘Ikke mistanke om noe kriminelt’. Skjuler mediene et samfunnsproblem ved å ikke 
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omtale selvmord?». Oppgaven har hovedfokus på journalisten og prosessen i å skrive 

selvmordsomtaler.   

  

Fidje er åpen om inspirasjon fra Andreassen & Lamark. Oppgaven har flere problemstillinger og 

Fidje ønsker å svare på hvordan mediene dekket selvmord i 2014 og hvordan mener mediefolk at 

selvmord burde dekkes. Det siste spørsmålet er om «mediene skjuler et samfunnsproblem ved å 

ikke omtale selvmord og hvordan mediene kan bidra til fjerne tabuer knyttet til selvmord» (2015, 

s. 5).  

  

Fidje brukte flere analytiske redskaper for å finne svar på problemstillingene. Hun gjennomførte 

intervjuer med redaksjoner som skriver om selvmord og hun intervjuet styreleder for LEVE, 

Henning Herrestad. Hun analyserte selvmordsomtaler for å se på hvilke formuleringer media 

bruker om selvmord (2015, s. 5). Til sist gjennomførte Fidje en kvantitativ undersøkelse av 

«Norges utdanningsinstitusjoner som tilbyr bachelor grad i journalistikk, med undervisning 

innen selvmordsomtale» (2015, s. 5).  

 

Fidje fant at få bryter god presseskikk (2015, s. 14) men det brukes fortsatt kodede begrep blant 

pressen og at disse begrepene er «godt innarbeidet arbeidsmetode i redaksjonene» (2015, s. 20). 

Reportasje er den sjangeren hvor det tidligere og tydeligere kommer frem at teksten handler om 

selvmord (s. 21). Hun fant også at tolkningen av punkt 4.9 er forskjellige fra redaksjon til 

redaksjon og oppfordrer redaksjoner til å bli kjent med Norsk Presseforbunds Veileder for 

omtale av selvmord (2014) (2015, s. 21).  

 

Marie-Thérèse Desroches 

En nylig studie om selvmordsomtale i media var masteroppgaven med tittelen, «Norske mediers 

omtale av selvmord i 2014, - er den samfunnsnyttig?» av Marie-Thérèse Desroches, levert i 2016 

ved Universitetet i Oslo. Hensikten med oppgaven var å finne ut om selvmordsomtalene 

publisert i 2014 var samfunnsnyttige «det vil si, om mediene tok hensyn til Vær Varsom-

plakatens paragraf punkt 4.9 og de rådene som veileder for omtale av selvmord formidler» 

(Desroches, 2016, s. V). Oppgaven består av en artikkel og en refleksjonsoppgave.  
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Desroches baserte flere elementer i masteroppgaven på Andreassen & Lamark sin utredning fra 

2007, for å kunne bygge videre på tidligere forskning og sammenligne resultater (Desroches, 

2016, s. 7). For eksempel benyttet Desroches lignende metode og forskningsdesign, ved å ta i 

bruk lik innholdsanalyse som Andreassen & Lamark.  

  

I likhet med Andreassen & Lamark, ble selvmordsomtalene samlet inn via Retriever ved bruk av 

søkeord og Desroches satt en tidsbegrensning for publiseringsåret 2014. Desroches sin 

innholdsanalyse besto av 542 artikler fra 47 forskjellige norske papiraviser som ble kodet etter ti 

variabler. Syv av variablene er dirkete hentet fra Andreassen & Lamark sin innholdsanalyse «for 

å kunne skape et historisk sammenligningsgrunnlag» (Desroches, 2016, s. 8). De tre nye 

variablene var basert på punkt 4.9 i VV-p og Reidun Kjelling Nybø sin veileder for omtale av 

selvmord, for å se nærmere på samfunnsnytten av selvmordsomtale (2016, s. 7). Nybø utarbeidet 

en veileder for selvmordsomtale for Norsk Presseforbund i 2006 og veilederen er blant annet 

basert på råd fra WHO (Mossin, 2006). 

  

En stor forskjell mellom Desroches og Andreassen & Lamark er definisjonen av en 

selvmordsomtale. Som tidligere nevnt, inkluderte Andreassen & Lamark alle innenrikssaker som 

innholdet «ordet selvmord eller omskrivninger for selvmord» (2007, s. 11). Desroches har 

strammet inn definisjonen slik at kun innenrikssaker som handlet om «konkrete selvmord, 

selvmordsforsøk, selvmordsplaner eller selvmord generelt som et samfunnsproblem er inkludert» 

(Desroches, 2016, s. 8). Denne definisjonen ble brukt av Desroches for å begrense mengden 

arbeid på grunn av masteroppgavens tidsramme, og for å forsikre om at artiklene faktisk handlet 

om selvmord (2016, s. 8).  

 

Desroches tar kun opp Andreassen & Lamark sitt arbeid i omtalen av tidligere forskning. Hun 

påstår også at etter Andreassen & Larmak har «ingen ny innholdsanalyse norske mediers omtale 

av selvmord blitt gjennomført» (Desroches, 2016, s. 7), denne påstanden er feil. Som vist 

tidligere, er det flere som har sett på omtale av selvmord i norsk media og benyttet 

innholdsanalyse som metode. Det kan være at Desroches mener at ingen har gjennomført en 

studie basert på Andreassen & Lamark sitt arbeid.  
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Desroches gjennomfører selv en mindre innholdsanalyse enn Andreassen & Lamark. Hun 

benyttet kun et utvalg av norske papiraviser og dermed ekskluderte hun nettaviser, radio og TV-

innslag fra analysen. Begrunnelsen for å kun forske på papiraviser er tidsrammen av 

masteroppgaven (Desroches, 2016, s. 7).   

  

Resultatene fra Desroches sin forskning viser at det er mer åpenhet rundt temaet selvmord i 

media. Hun fant at det ikke lengre brukes omskrivinger for selvmord og at det ble skrevet flere 

saker om selvmord i 2014 sammenlignet med 2006 (2016, s. 16). Selv om det var en positiv 

utvikling knyttet til åpenhet rundt selvmord, var det ikke mange artikler som inkluderte 

informasjon om hvor man kan få hjelp. Kun 6% av artiklene inkluderte dirkete 

kontaktinformasjon til organisasjoner som jobber med å forebygge selvmord (Desroches, 2016, 

s. 16). Desroches konkluderte med at selvmordsomtalene i 2014 var i tråd med VV-p og var 

derfor samfunnsnyttige, men oppfordrer journalister videre til å oppgi dirkete informasjon om 

hvor man kan få hjelp (2016, s. 3).  

 

Oppsummering  

Både internasjonalt og i Norge har det vært fokus på å undersøke pressen og hvordan selvmord 

blir omtalt. Det har vært flere studier om hvordan pressen har dekket selvmord etter endringen av 

punkt 4.9 i VV-p og det er flere likheter i fremgangsmåtene. Andreassen & Lamark, Sagflaat, 

Holt og Desroches bruker alle innholdsanalyse som metode for å se på hvordan media omtaler 

selvmord. Sagflaat og Holt skiller seg ut fordi de begge sammenligner forskjellige årstall, mens 

Andreassen & Lamark, Fidje og Desroches velger å fokusere på ett år og hvordan pressen 

omtaler selvmord i det utvalgte året.  

  

Ettersom det har blitt gjennomført flere studier, fokuserer jeg i min studie på en begrenset 

tidsperiode i nyere tid. Jeg har bestemt meg for å se på selvmordsomtale i pressen fra 2017. Slik 

kan jeg bidra med en oppdatering som bygger på tidligere forskning. Fokuset mitt er å bygge på 

forskningen til Andreassen & Lamark og Desroches, ved å ta i bruk lignende forskningsdesign 

og metode. Men mine funn vil også være relevant for de andre studiene, fordi den vil si noe om 

dagens mediedekning av selvmord. 
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For å aktualisere temaet «hvordan media skriver om selvmord», har jeg introdusert et nytt 

medium. Jeg vil sammenligne hvordan bloggere omtaler selvmord med norsk presses omtale av 

selvmord i 2017. Ved å forske på blogg dekker jeg et område som ikke har blitt sett på før i 

sammenheng med selvmordsomtale og pressen. I tillegg til å introdusere et nytt medium, har jeg 

valgt å sammenligne blogg med nettaviser. Andreassen & Lamark sin forskning viste at 

nettavisene sto for størst andel selvmordsomtale, 30%, tilbake i 2006 (2007, s.10), siden da har 

ikke nettavisene blitt sett spesifikt på igjen i andre studier. 

  

En vurdering som er gjennomgående, i alle de tidligere studiene, er at punkt 4.9 i VV-p burde bli 

sett på igjen og at journalister burde å ha en bedre opplæring i hvordan skrive om selvmord. 

Fokus på etterlatte og hvor man kan få hjelp er noe som er etterlengtet i samtlige studier. Det vil 

være interessant å se på om pressen har blitt flinkere til å informere om hvor man kan søke hjelp 

og hvilke temaer som dominerer selvmordsomtalene i nyere tid. Derfor har jeg valgt å legge til 

flere variabler i min innholdsanalyse enn det som Andreassen & Lamark og Desroches brukte.  

 

Jeg skal bruke de samme variablene som ble brukt tidligere, men legge til variabler basert på 

rådene i WHO sin oppdaterte veileder for omtale av selvmord i mediene fra 2017. Disse rådene 

er basert på forskning av selvmordsforebygging og råd fra profesjonelt helsepersonell (WHO, 

2017, s. v). Rådene har stort fokus på hvordan forebygge selvmord og informerer om hva man 

bør og ikke bør skrive i en selvmordsomtale. Internasjonalt har WHO sin veileder blitt benyttet 

til forskning, som i Hong Kong (Fu & Yip, 2008) og på Kanariøyene (Acosat et al., 2019), men 

veilederen har ikke blitt eksplisitt benyttet i forskning på norsk presse eller blogg.  

  

WHO sin veileder har indirekte blitt brukt før i Desroches sine variabler. Desroches baserte sine 

egne variabler på Nybø sin veileder for selvmordsomtale, og den veilederen er blant annet basert 

på WHO sine råd (Mossin, 2006). Forskjellen er nå at jeg bruker WHO sine råd direkte som 

variabler. Slik vil jeg kunne se mer detaljert på artikler og blogginnlegg, og gå dypere inn i 

hvordan media omtaler selvmord. De nye variablene ser blant annet på bildebruk, omtale av 

etterlatte, og informasjon om hjelp i selvmordsomtaler.   
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2.6.2 Blogg og selvmord 

Det har vært viktig å få kartlagt hva som har blitt forsket på før når det gjelder blogg. Ikke minst 

å finne relevant forskning har vært essensielt for å kunne etablere ståstedet til min oppgave. Det 

finnes flere studier som har sett på hvem som blogger og hvem publikum er, men jeg har lagt 

vekt på den forskningen som er relevant for min oppgaves tema. Jeg har ikke funnet studier som 

tar opp hvordan bloggere skriver om selvmord, men det er flere som ser på bloggere som skriver 

om tabubelagte temaer. Jeg har derfor fokusert på studier som ser på blogg og tabu.  

  

Marianne Eidem  

I 2013 leverte Marianne Eidem sin masteroppgave ved Universitet for miljø- og biovitenskap, 

med tittelen «Rett til å velge eller rett til å leve? En diskursanalyse av debatten om bruk av tidlig 

ultralyd og screening etter Downs syndrom i norske blogger».  

  

Målet med Eidem sin masteroppgave var å se på de forskjellige diskursene som finnes «innen 

feltet tidlig ultralyd og screening etter Downs syndrom i bloggmediet» (2013, s. 4). Et annet mål 

for oppgaven var å belyse om blogg kan være en kanal for helseaktivisme og om «debatten om 

tidlig ultralyd slik den foregikk i bloggene kan informere folkehelsefaget» (2013, s. 4).  

  

Eidem gjennomførte en diskursanalyse av 119 blogginnlegg, publisert i tidsperioden 2011-2012, 

som tok opp temaet tidlig ultralyd og screening av Downs syndrom (2013, s. 4). Hun lot seg 

inspirere av Norman Fairclough sin modell for kritisk diskursanalyse i sin fremgangsmåte og 

metode (2013, s. 4). 

  

Eidem brukte relevante søkeord, som for eksempel Downs syndrom, tidlig ultralyd og screening 

i forskjellige søkemotorer og «via lenking til relevante blogger i andre sosiale medier som 

Facebook og Twitter» (2013, s. 39). Et informasjonsskriv ble sendt til alle bloggerne og for å 

bevare bloggerne sin anonymitet har Eidem fjernet alt av personopplysninger (2013, s. 45). 

  

Diskursanalysen viste at etisk diskurs var den dominerende diskursen i debattene som foregikk 

på blogg, tett oppfulgt av medisinsk og feministisk diskurs (2013, s. 4). Eidem beskriver en 

kamp mellom etisk diskurs og de to andre diskursene. «Kamp mellom diskursene ble også 
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tydeliggjort gjennom aktørenes forsøk på å definere og diskreditere meningsmotstanderne» 

(2013, s. 4).  

  

Oppsummert var blogg en kilde for kritisk debatt og debatten rundt etiske, medisinske og 

feministiske dilemmaer hadde «stor relevans for folkehelsefaget» (Eidem, 2013, s. 5). Eidem 

konkluderer at blogg har et stort potensial for helseaktivisme og politisk innflytelse (2013, s. 5).  

 

Anthony McCosker  

«Negotiating Illness Bloggers’ Expressive Worlds: Adapting Digital Ethnography» en case study 

av Anthony McCosker, publisert av SAGE Research Methods i 2014. Studien varte over en 

fireårs periode og var delt i to. 

 

Først undersøkte McCosker hvordan hvordan blogg ble brukt som en offentlig plattform til å dele 

private og personlige erfaringer med sykdom og deretter så han på påstanden om at å skrive 

blogg «empowered» skribenten (McCosker, 2014, s.4). McCosker ønsket å oppnå en bedre 

forståelse for hvilken rolle blogg hadde for de som benyttet blogg til å skrive som sine 

sykdommer (2014, s. 4). 

  

Etnografi, en type antropologisk metode, ble brukt fordi det er en bra metode å bruke når man 

skal forske på hva folk bruker teknologi til og hvordan teknologi fungerer i menneskers liv, 

særlig i en kulturell kontekst (McCosker, 2014, s. 5).  

  

I den første delen av studien så McCosker på tre bloggere fra USA og Australia. Alle tre 

bloggere delte om sine hverdager med kreft. I den andre delen av studien analyserte McCorsker 

24 bloggere fra USA, Stor Britannia, Canada og Australia. Bloggerne var menn og kvinner i 

forskjellige aldersgrupper med forskjellige typer kreft (McCosker, 2014, s. 6). McCosker samlet 

inn blogginnleggene ved å søke på nettsider, blant annet benyttet han «htt://blog-search.com», 

Wordpress, og the Being Cancer Nettwork (2014, s.12). 

 

Det er flere etiske spørsmål når det gjelder forskning på nett, derfor prøvde McCosker å kontakte 

flere av bloggerne for å be om tillatelse til å bruke dem i sin forskning. Noen bloggere døde før 
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han fikk kontakt og andre svarte ikke, men han fikk kontakt og tillatelse fra flere bloggere 

(McCosker, 2014, s. 20). McCosker var forsiktig med hva som ble sitert for å vise hensyn til 

bloggerne og de etiske spørsmålene (2014, s. 20).   

  

Funnene fra den første delen viste at bloggere som skriver om sine sykdommer er en god kilde til 

å forstå hvordan mennesker opplever alvorlig sykdom, som kreft.  Man får innsikt i hvordan 

sykdommen påvirker bloggeren mentalt, fysisk og hvordan hverdagen endrer seg, samtidig som 

man får reflekterte tanker fra bloggeren selv (McCosker, 2014, s. 21).   

 

I andre del fant han at det var verdiskapende å blogge om sin sykdom. Å blogge var en måte å 

holde på sin egen identitet gjennom alvorig sykdom og samtidig forme et nettverk med andre 

mennesker i samme situasjon (McCosker, 2014, s. 22). I tillegg var bloggene et verdifullt bidrag 

til hvordan man forstår kreft og andre livstruende sykdommer på grunn av den potensielle 

rekkevidden til en blogg (McCosker, 2014, s. 22). 

  

Kristiane M. Hansson 

Kristiane M. Hansson leverte sin masteroppgave, «Sorg og prestisje: En tekstanalyse av blogger 

om sorg», ved Universitetet i Oslo i 2015. Hensikten med oppgaven var å se på hvordan 

«forestillinger om rang og prestisje innvirker på fremstillinger av sorg i det offentlige rom, 

nærmere bestemt i bloggtekster» (Hansson, 2015, s. 9). Hansson valgte å se på blogginnlegg på 

grunn av populariteten bloggere har og mulig innflytelse på lesere (2015, s. 9). 

  

For å svare på problemstillingen sin, «hvordan bidrar språket i bloggtekster til å skape forståelse 

for opplevelser av sorg?», har Hansson analysert tre blogginnlegg som handler om tap og sorg og 

et utvalg av kommentarer fra kommentarfeltet (2015, s. 13). Hun har fokusert på retoriske 

virkemidler og språkhandlinger i tekstanalysen (2015, s. vi)  

  

Ett av blogginnleggene handler om selvmord og hvordan det er et samfunnsproblem. Hansson 

forklarer at dette innlegget er mindre personlig og mer som et debattinnlegg hvor «… teksten har 

et klart budskap; det tas til orde for en større forståelse og aksept for selvmordstruede og 

etterlatte ved selvmord» (Hansson, 2015, s. 15). 
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I likhet med McCosker sin forskning, har etiske spørsmål og retningslinjer vært en del av 

forskningsprosessen. Hansson brukte Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sin veileder fra 2014 da hun vurderte de etiske 

forpliktelsene ved sin forskning:  

  

Folk kan under samhandling i digitale fora som for eksempel blogger være villige til å 

dele personlig og sensitiv informasjon som i prinsippet er tilgjengelig for enhver, uten at 

de derved har tenkt at ytringene skal kunne spres videre eller forskes på (Hansson, 2014, 

s. 21). 

  

Hansson hentet inn samtykke fra alle bloggere og meldte inn prosjektet sitt til Norsk senter for 

forskningsdata. I tillegg er de tre forskjellige blogginnleggene delvis anonymisert. Selv om 

bloggerne er delvis anonymisert, er det likevel mulig å finne ut hvem de forskjellige bloggerne 

kan være. Hansson bruker direkte sitater i sin analyse og det er disse sitatene som gjør at det kan 

være mulig å søke opp bloggerne. «På tross av at navn og andre identifiserbare opplysninger (jeg 

omtaler for eksempel bloggerne konsekvent som ‘hun’), overskrifter og lenker til bloggene ikke 

oppgis, kan de likevel spores via de søkemuligheter som nettet tilbyr» (Hansson, 2015, s. 14). 

  

Resultatene fra Hansson sin analyse viser at «tekstenes fremstillinger av sorg bærer i seg 

kulturelle koder og mønstre for hva vi anser som verdige og mindre verdige tapserfaringer» 

(2015, s. vi). Hansson konkluderer at bloggere jobber med å bryte tabu og skam som eksisterer i 

samfunnet, ved å dele blogginnlegg om sorg og død i det offentlige (2015, s. vi). 

  

Oppsummering  

Felles for disse studiene er at de tar opp tabubelagte temaer som finnes i samfunnet. Det dreier 

seg om bloggere som skriver om sin private helse og meninger som man kanskje ikke trodde 

noen ville dele åpent på nett. I likhet med de tidligere studiene, forsker jeg på et tabubelagt tema, 

nemlig selvmord.  

  

I tillegg til å ha en innholdsanalyse, hvor jeg sammenligner hvordan bloggere og norsk presse 

omtaler selvmord i 2017, har jeg valgt å gjennomføre en diskursanalyse av blogginnlegg som 
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handler om selvmord og selvmordsproblematikken. Jeg har valgt ut blogginnleggene til 

diskursanalysen fra innholdsanalysen. Innholdsanalysen kan peke på tendenser i 

selvmordsomtalene på blogg, mens diskursanalysen går i dybden og ser på tekst i kontekst. 

Hansson analyserte et blogginnlegg om selvmordsproblematikken i sin oppgave, men det har 

ellers ikke blitt gjort en lignende oppgave og analyse.  

 

Personvern og forskningsetikk er gjennomgående tema i de overnevnte studiene. Selvmord er 

tabu, men det er også et sårbart tema. Det er derfor viktig at jeg viser hensyn til deltagerne og 

være sikker på at jeg følger forskningsetikken. Tiltak jeg har gjort, er å sende prosjektet mitt inn 

til godkjenning av NSD og sende informasjonsskriv til de bloggerne jeg bruker i 

diskursanalysen. I tillegg er alle bloggere anonymisert i både innholdsanalysen og 

diskursanalysen. Jeg kommer tilbake til forskningsetikk senere i denne oppgaven.   
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3. Metode  
 

Denne studien av hvordan bloggere omtaler selvmord er delt inn i to. Første del av studien er 

basert på en innholdsanalyse bestående av 82 blogginnlegg og 194 nettavis artikler om selvmord 

fra 2017. Del to av denne studien er en diskursanalyse av fire utvalgte blogginnlegg hentet fra 

innholdsanalysen. 

 

I dette kapitelet vil jeg detaljert gå gjennom metodiske valg og forskningsdesign av oppgaven. 

Jeg vil også gjøre rede for avgrensinger og etiske overveielser som har dukket opp under studiets 

design.  

 

3.1 Kvantitativ Analyse  

I søket etter hva som hadde blitt forsket på før fant jeg studiene gjort av Andreassen & Lamark i 

2007 og Desroches i 2016. 

 

I 2005 ble det vedtatt at punktet om selvmordsomtale, punkt 4.9, i Vær Varsom-plakaten skulle 

endres og endringene trådde i kraft 1. januar 2006. Andreassen & Lamark fikk i oppdrag fra 

Norsk Journalistlag å undersøke «hvordan norske medier omtaler selvmord i lys av Vær Varsom-

plakatens nye formulering av punkt 4.9» (Andreassen & Lamark, 2007, s. 8).  

 

For å finne svar på undersøkelsen ble det blant annet benyttet en kvantitativ innholdsanalyse som 

metode. Andreassen & Lamark analyserte 865 saker fra 47 aviser, fire nettaviser og «et utvalg av 

nyhetsprogrammer fra radio og TV» (Andreassen & Lamark, 2007, s. 8).  

 

I 2016 skrev Marie-Therese Desroches sin masteroppgave om hvordan norske medier omtalte 

selvmord i 2014. Desroches ønsket å bygge videre på arbeidet til Andreassen & Lamark fra 

2007. For å bygge videre på det tidligere forskningsarbeidet, benyttet hun flere like elementer 

fra Andreassen & Lamark sin forskningsdesign. Blant annet brukte hun en lik kvantitativ 

innholdsanalyse med like variabler for å kunne sammenligne resultatene (Desroches, 2016, s. 

39).  
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Hun baserte sin forskning på papiraviser og gjorde et utvalg blant alle papiraviser i Norge. Totalt 

analyserte Desroches 542 artikler fra 47 forskjellige norske papiraviser (Desroches, 2016, s. 7). 

Jeg ønsker å bygge videre på den tidligere forskningen gjort av Desroches og Andreassen & 

Lamark, men jeg vil introdusere et nytt medium, nemlig blogg. Jeg vil undersøke hvordan 

bloggere omtaler selvmord sammenlignet med artikler fra nettaviser.  

 

Det er flere grunner til hvorfor det er viktig å forske på hvordan bloggere omtaler selvmord. 

Blogg har de siste årene vært en sentral del av unge nordmenns liv og har en stor innflytelse på 

dem (Fuglerud i Bjørkelo, 2013, s. 222). Bloggere har ikke et etisk regelverk slik som pressen 

har i Vær Varsom-plakaten og punkt 4.9. Det er ikke noe eller noen som regulerer innholdet som 

blir publisert på blogg og det kan ha fatale konsekvenser.  

 

Tidligere forskning har vist hvordan uansvarlig medieomtale av selvmord kan føre til 

smitteeffekt, spesielt blant sårbare grupper som barn. Selvmord i seg selv er et tabubelagt men 

også aktuelt tema, ny forskning viser at 26 % av barn har vært innom nettsider hvor det 

diskuteres selvmordsmetoder (EU Kids Online, 2018). Bloggere kan ha stor innflytelse, særlig på 

unge lesere, derfor er det viktig å se på hvordan sårbare tema som selvmord, skrives om på 

blogger. 

 

Ved å ta i bruk lik innholdsanalyse og forskningsdesign som Desroches og Andreassen & 

Lamark, er det mulig å se om det er noen endringer i hvordan mediene omtaler selvmord fra 

2006, 2014 og til 2017. Dette grunnlaget styrker min egen forskning samtidig som jeg bidrar til 

de kumulative resultatene. «Det fins et uendelig antall egenskaper som kan tas med, og det er 

bare ut fra forutgående problemstillinger og erfaringer vi kan sikre at de egenskapene vi velger 

ut, blir fruktbare i analysen» (Helland, Knapskog, Larsen & Østebye, 2007, s. 218). 

 

Jeg vil bruke like variabler som har vært brukt før, men jeg skal også bruke nye variabler basert 

på WHOs oppdaterte veileder for omtale av selvmord i media fra 2017. Derfor har jeg valgt å ta 

utgangspunkt i artikler og blogginnlegg publisert i 2017. Hverken pressen eller bloggere er 

pålagt å følge WHOs veileder, men den er utarbeidet av forskere og rådene er basert på funn fra 

selvmordsforskning. Veilederen er et godt grunnlag når man skal skrive om selvmord i media.  
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3.1.1 Utvalg av medier 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i bloggere som bruker plattformen blogg.no i mitt utvalg. 

blogg.no er Norges største plattform og har vært en viktig del av norske ungdommers liv i flere 

år (Fuglerud i Bjørkelo, 2013, s. 222). Ved å bruke blogg.no vil jeg få tilgang til et stort 

materiale av bloggere og blogginnlegg. Selv om det kan være tidskrevende og omfattende med et 

så stort utgangspunkt, er det essensielt å ha et bredt utvalg for å kunne si noe om hvordan norske 

bloggere skriver om selvmord.  

 

For å kunne sammenligne mine funn med det av Desroches og Andreassen & Lamark, har jeg 

valgt ut tre nettaviser. Disse tre representerer norsk presse og vil kunne gi svar på hvordan 

pressen omtalte selvmord i 2017. De tre utvalgte nettavisene er VG, TV2 og NRK. De 

representerer tre forskjellige mediehus, VG eies av Schibsted Norge AS, TV2 eies av Egmont 

Publishing AS og NRK eies av den norske stat.  

 

Nettavisene er det formatet som mest minner om en blogg. I en nettavis ligger artiklene i 

kronologisk rekkefølge, er loggført og lesere kan legge igjen en kommentar i kommentarfeltet. I 

likhet med blogg hvor «… innlegga vere kronologiske med det nyaste øvst og tillate andre å 

kommentere eller lenke til blogginnlegget» (Bjørkelo, 2013, s. 9). Likheten mellom blogg og 

nettavis gir et sterke grunnlag i innholdsanalysen, fordi funn har større sammenlignbarhet.   

 

I 2013 ble det gjennomført en undersøkelse hvor man så på NRKs likhet med de andre 

nettavisene i Norge. «Hovedhensikten var å finne ut hvor NRK befant seg på skalaen mellom 

harde og myke nyheter, å analysere sidenes innholdsprofil, henvendelsesform og andelen 

livsstils- og tabloidstoff» (Medietilsynet, 2018, s. 105). NRK ble sammenlignet blant annet med 

VG, Aftenposten, Bergens Tidene, Dagbladet og TV2. Resultatet av undersøkelsen viste at NRK 

befinner seg i midten av skalaen, «Schibstedavisene hadde mest av de harde nyhetene (politikk, 

økonomi, utenriks og «viktig» krim), mens TV 2 og Dagbladet befant seg på den myke siden av 

skalaen» (Medietilsynet, 2018, s. 105). Mitt utvalg av nettaviser representerer ikke bare 

forskjellige mediehus, men også forskjellige innholdsprofiler innenfor pressen.  

 

http://blogg.no/
http://blogg.no/
http://blogg.no/
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Omfanget av medier er ikke like bredt som Desroches eller Andreassen & Lamark, men 

hensikten med denne oppgaven er å kunne bidra til kumulativ forskning samtidig som fokuset er 

på å undersøke et nytt medium, blogg. Derfor falt valget på å sammenligne nettaviser med blogg.  

 

Utvalg av tekst - hva er en selvmordsomtale?  

Andreassen & Lamark definerer en selvmordsak i sin undersøkelse som «en artikkel eller et 

innslag som inneholder ordet selvmord eller omskrivinger for selvmord» (Andreassen & Lamark, 

2007, s. 11).  Desroches benytter en lik definisjon, «... en artikkel som inneholder søkeordene; 

selvmord, «ikke noe kriminelt», «personlig tragedie», «personlig dødsfall», «valgte å ta sitt liv» 

og «valgte å ta sitt eget liv» (Desroches, 2016, s. 7).  

 

En stor forskjell mellom Andreassen & Lamark og Desroches forskning er at Andreassen & 

Lamark inkluderer alle treff som inneholder søkeordene, mens Desroches inkluderer saker som 

inneholder søkeordene og som handler om selvmord. «Kun artikler som handler om konkrete 

selvmord, selvmordsforsøk, selvmords planer eller selvmord generelt som et samfunnsproblem 

er inkludert» (Desroches, 2016, s. 37).  

  

Ut fra min oppgaves fokus på selvmord, potensiell smitte m.m., er det viktig at artiklene og 

blogginnleggene inneholder søkeordene, men det er også viktig at teksten handler om eller tar 

opp temaet selvmord. Jeg har derfor valgt å avgrense «selvmordsomtaler» til en tekst som ikke 

bare inneholder visse ord men som også har selvmord som gjennomgående tema.  

 

En annen avgrensning er valget om å ikke ta med utenrikssaker, som for eksempel omtale av 

selvmordet til en utenlandsk kjendis eller et selvmordsangrep i et annet land. Denne 

avgrensingen ble brukt av Andreassen & Lamark og Desroches for å begrense mengde 

analysemateriale og fordi «diskusjonen rundt temaet presseetikk om selvmord har i stor grad 

handlet om hvordan pressen skriver om enkeltsaker i Norge» (Andreassen & Lamark, 2007, s. 

48).   

 

Jeg velger å benytte samme avgrensning fordi jeg ønsker å bidra til den kumulative forskningen. 

Innenrikssaker blir kun inkludert dersom omtalen tar opp; selvmordsproblematikken i Norge, et 
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selvmord begått i Norge eller et selvmord begått av en nordmann i utlandet (Desroches, 2016, s. 

38). Denne avgrensningen gjelder både for nettavis og blogg. 

 

3.1.2 Innsamling av analysemateriale  
Ved hjelp av søkeord, slik som Andreassen & Lamark og Desroches har gjort, skal jeg finne 

frem artikler og blogginnlegg som handler om selvmord publisert i 2017. Søkeordene jeg 

anvender er «selvmord», «selvmordstanker», «selvmordsforsøk» og «ta sitt eget liv». Grunnen 

for at jeg velger å ikke inkludere søkeordene «ikke noe kriminelt», «personlig tragedie» og 

«personlig dødsfall» er fordi Desroches fant i sin forskning at det ikke lengre brukes 

omskrivinger for selvmord (2017, s. 3). I tillegg gjorde jeg søk med alle tre søkeord uten å få 

relevant treff på hverken blogg eller nettaviser i 2017. 

 

Jeg har brukt Google sin avanserte søkefunksjon for å finne alle aktuelle blogginnlegg og 

nettavis artikler publisert på nett i løpet av 2017. Jeg har avgrenset søket ved bruk av «verktøy» 

funksjonen, slik at jeg kun søker i tidsperioden 01.01.2017 til 31.12.2017. For å kunne søke 

spesifikt etter innlegg på blogg.no har jeg søkt etter «site:blogg.no». I tillegg har jeg da søkt etter 

hvert søkeord, slik at jeg finner frem til materiale som er aktuelt. Jeg benyttet først søkeordet 

«selvmord», og da ser søket slik ut «site:blogg.no selvmord». 

 

For nettavisene gjorde jeg først et søk via Google, slik som for blogg, men etter å samlet inn 

materialet gjorde jeg enda et søk i media søketjenesten Retriever. Dette ble gjort for å 

dobbeltsjekke at materialet var rett og at jeg hadde samlet alt av selvmordsomtaler i de aktuelle 

nettavisene. Søket som ble brukt for hver nettavis var «Selvmord* OR selvmordstanker OR 

selvmordsforsøk OR «tok sitt eget liv» OR «valgte å ta sitt eget liv» ANDNOT 

selvmordsbombe* ANDNOT selvmordsangrep». 

 

Jeg åpner hver link som jeg får treff på og leser gjennom teksten. Jeg ser om det kan være flere 

søkeord i teksten og leser gjennom for å få se om teksten faktisk tar opp temaet selvmord. 

Deretter blir det loggført om teksten tilfredsstiller i forhold til kriteriene. Dersom artikkelen eller 

blogginnlegget var aktuell, skrev jeg ned publiserings dato, tittel på innlegget, søkeord og linken 

i et Excel-dokument. Dette dokumentet ble brukt for å systematisere og lagre materialet frem til 

http://blogg.no/
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koding. Når alle treff av blogg og nettaviser var blitt gjennomgått, startet analysen. Alt materiale 

analyseres ved bruk av en kodebok som inneholder 20 variabler. Jeg har anvendt statistisk 

programmet SPSS for å registrere alle enhetene og svar under kodingen.  

  

Avgrensninger i utvalg innholdsanalysen 

For å bygge på den kumulative forskningen har jeg brukt like avgrensninger som benyttet 

av Andreassen & Lamark og Desroches. Etter en gjennomgang av Andreassen & Lamark 

og Desroches metoder fant jeg flere avgrensninger innenfor innsamling av selvmordsaker. Disse 

avgrensningene har jeg benyttet da jeg samlet inn artikler og blogginnlegg.   

  

Den første avgrensningen, som tidligere nevnt, er at teksten må inneholde søkeordene. I denne 

oppgavens tilfelle er søkeordene «selvmord», «selvmordsforsøk», «selvmordstanker», «tok sitt 

eget liv» og «valgte å ta sitt eget liv». I tillegg må teksten handle om selvmord eller ta opp 

tematikken. Artikler og blogginnlegg vil ikke bli inkludert dersom ordet selvmord blir brukt i en 

annen sammenheng, som for eksempel «kulturelt selvmord» eller «politisk selvmord».   

 

Den andre avgrensningen er at teksten må være innenriks «en innenrikssak vil si omtale av et 

selvmord som har funnet sted i Norge, omtale av et selvmord begått av en norsk statsborger i 

utlandet eller en generell omtale av selvmordsproblematikk i Norge» (Desroches, 2016, s. 38) 

 

Tredje avgrensning er at man ikke inkluderer tekst som handler om selvmordet til en for lengst 

avdød kunstner eller historisk person. «Dette for å ytterligere avgrense antallet selvmordsomtaler 

og være i samsvar med avgrensningen i 2006» (Desroches, 2016, s.38).  

 

Fjerde avgrensning går ut på å ikke ta med oppdiktede selvmord, for eksempel omtalelser i bøker 

eller film. Unntaket er blogginnlegg eller en artikkel som tar opp hvordan en bok eller film har 

påvirker samtalen rundt selvmordsproblematikken i samfunnet. Den siste avgrensningen er å 

ekskludere alle tekster hvor det finnes tvil om selvmord. «Dette gjelder hovedsakelig kriminelle 

saker der det ikke er min oppgave å avgjøre om et selvmord har funnet sted» (Desroches, 2016, 

s.39). Avgrensningene gjelder for både artikler og blogginnlegg.  
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Selv om en nettavis artikkel og et blogginnlegg er ganske like i format, dukket det opp noen egne 

avgrensninger for blogg. Flere bloggere har en liten tekstboks med kort informasjon om 

bloggeren og bloggen i høyre marg av bloggen. Disse små biografiene skal gi leserne en enkel 

oversikt over hva bloggen handler om. Blogginnlegg blir ikke tatt med dersom det kun er treff på 

søkeordene i biografien.  

 

Blogginnlegg vil heller ikke bli inkludert i materialet dersom det er kun treff på hashtags i 

bunnen av teksten. Hashtags kan blir brukt for å generere treff når lesere søker etter et innlegg 

med et ønsket tema, men det betyr ikke alltid at innlegget faktisk handler om det som er i 

hashtag. Altså må blogginnlegget inneholde søkeord og ha selvmord som tema. 

 

 

 

Bilde 1: Hvordan 

bloggere bruker hashtags 

i slutten av et 

blogginnlegg. 

 

 

 

 

Bilde 2: Eksempel på en biografi, 

hvor ordet selvmord er inkludert. 

Bilder og tekst er fjernet for å ta 

hensyn til personvern. 

 

 

 

3.1.3 Variabler  

I sin analyse bruker Andreassen & Lamark tretten variabler for å kartlegge artikler og se på 

tendenser. Andreassen & Lamark har undersøkt forskjellige medier fra hele Norge, derfor har de 
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også inkludert variabler som type medium og sjanger. De har også inkludert et variabel på 

publiseringstidspunkt.  

  

De fleste variablene er basert på den endringen av punkt 4.9, for å kunne se om artiklene 

forholder seg til den. For eksempel er variabelen om selvmordsmetode basert på «det viktigste 

elementet under VV-p-revisjonen, nemlig advarselen mot å omtale selvmordsmetode som blir 

eksplisitt nevnt i den nye paragrafen» (Andreassen & Lamark, 2007, s. 51).  

 

Desroches brukte flere like variabler i sin innholdsanalyse, som om selvmordsmetode er nevnt 

eller om artikkelen formidler håp. Til sammen har hun syv like variabler som Andreassen & 

Lamark. I tillegg til de eksisterende variablene har Desroches tre nye variabler «for å ytterligere 

belyse selvmordsomtalens samfunnsnytte (variabel 1, 9 og 10) (Desroches, 2016, s. 8). Hun 

påpeker at noen av variablene er basert på Norsk Presseforbund sin veileder for omtale av 

selvmord. «Variabel 4,6,7,8 og 9 er alle nevnt i veileder for omtale av selvmord (Nybø, utdatert) 

som viktige samfunnsnyttige sider ved omtale av selvmord som journalistikken bør inneholde» 

(Desroches, 2016, s. 39).  

Som tidligere nevnt i teori kapittelet, utarbeidet Nybø veilederen for Norsk Presseforbund på 

oppfordring fra Norsk Journalistlag, etter vedtaket om å endre punkt 4.9 i VV-p (Mossin, 2006). 

Veilederen inkluderer blant annet råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO). «Det heter blant 

annet at man skal være forsiktig med å publisere selvmordsmetoder, brev eller bilder fra åsted» 

(Mossin, 2006). 

 

Ved bruk av variabler fra tidligere forskning og nye variabler, fant Desroches at papiravisen 

følger det etiske retningslinjene gitt av VV-p. Men hun fant også at det ikke ofte ble inkludert 

informasjon om hvor man kan få hjelp med selvmordstanker, slik som det er anbefalt i 

internasjonale og nasjonale veiledere for omtale av selvmord (Desroches, 2016, s. vi). 

 

For å kunne ha sammenlignbar data skal jeg bruke like variabler som Andreassen & Lamark og 

Desroches, men jeg skal også introdusere nye variabler basert på WHOs veileder for omtale av 

selvmord. 
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I 1999 lanserte WHO et initiativ på verdensbasis for å forhindre selvmord. I samarbeid med 

International Association for Suicide Prevention (IASP) ble det produsert en veileder for omtale 

av selvmord i mediene (WHO, 2017, s. 1). I 2008 ble en oppdatert versjon publisert og det ble da 

også publisert en versjon på norsk (WHO, 2008). I september 2017 kom den andre oppdaterte 

versjonen og det er denne versjonen jeg ønsker å bruke i mitt arbeid (Connecting for Life, 2017).  

 

Det er flere grunner for at jeg har valgt å ta utgangspunkt i WHOs veileder. WHO har jobbet 

med flere forskere innenfor feltet og baserer rådene på tidligere studier om selvmord. Flere 

organisasjoner i Norge, som jobber med å forebygge selvmord, anbefaler media å ta i bruk 

veilederen. Blant annet LEVE og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging 

(NSSF) anbefaler veilederen på sine nettsider. Veilederen består av 12 punkter og 10 av disse 

punktene skal jeg bruke som variabler i min innholdsanalyse. 

 

Veilederen fra 2017 er ikke publisert på norsk, så jeg har selv oversatt de forskjellige punktene. 

Utfordringen i å oversette selv, er at tolkningen av ord kan være annerledes enn av andre. Det 

kan føre til at teksten får en annen betydning på norsk. 

Kodeboken består av 20 variabler (se vedlegg). Disse er basert på variabler fra tidligere 

forskning og WHOs oppdaterte veileder for omtale av selvmord fra 2017. Tittel og link til 

artikler og blogginnlegg fjernes under koding. Jeg har dog variablene publiseringstidspunkt og 

søkeord funnet i teksten, som er indirekte identifiserbare variabler. 

 

Eksklusjonskriterier for variabler 

Det er to punkt i WHOs oppdaterte veileder fra 2017 som jeg har valgt å ikke ta med som en 

variabel. Det første punktet lyder som følger, «Ikke plasser saker om selvmord fremtredende og 

unngå unødige gjentakelser» (WHO, 2017, s. viii). Grunnen til at jeg ikke benytter dette punktet 

som en variabel er at punktet angår plassering av artikkelen på en forside, enten det være papir 

eller i nettformat. Fordi jeg søker opp enkeltsaker, får ikke jeg se plassering av saken på de 

forskjellige nettavisene eller bloggene.  
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En artikkel på nett kan ha varierende plassering basert på hva redaksjonen mener har nytteverdi 

og er aktuelt. Det skjer ofte flere endringer i løpet av én dag. En dag er noe plassert på siden, 

neste dag er kanskje ikke artikkelen tilgjengelig på forsiden lengre.  

 

Blogginnlegg publiseres kronologisk, så et blogginnlegg om selvmord ville vært det første en 

leser så da de åpnet bloggen i nettleseren sin. Men dette innlegget blir ikke værende på topp fordi 

neste innlegge vil komme øverst. Når det gjelder gjentagelser, blir dette av variabelt tema. Hvor 

ofte en spesifikk sak blir omtalt av samme nettavis eller blogger, er ikke tilgjengelig. Det som er 

tilgjengelig er hvilke temaer som preger mediebildet og hvor ofte temaer ble omtalt i 2017.  

 

Det andre punket i WHOs oppdaterte veileder fra 2017 som jeg ikke benytter som en variabel er, 

«Erkjenn at profesjonelle i mediebransjen kan også bli påvirket av saker om selvmord» (WHO, 

2017, s. viii). Punktet handler om at de som jobber i media må være klar over effektene som kan 

oppstå ved å skrive om selvmord. Spesielt bør dette være et tema i de forskjellige redaksjonene 

hvor det oppfordres til å ha debriefing og møter etter omtale av selvmord (WHO, 2017, s. 5). 

 

I denne oppgaven er jeg interessert i hvordan pressen og bloggere omtaler selvmord, ikke hva 

rutinene rundt å skrive om selvmord er. Punktet ville ikke vært målbart i mine analyser fordi det 

ikke er mulig å se hvordan skribenten påvirkes av å skrive om selvmord i selve teksten. For å 

kunne undersøke hvordan redaksjoner og bloggere forholder seg til dette punktet, kunne man for 

eksempel ha gjennomført intervjuer eller spørreundersøkelser blant pressen og bloggere. Det 

hadde vært spennende å gjennomført slike undersøkelser, men denne oppgaven er avgrenset til 

hvordan selvmord omtales. Jeg har valgt å endre svaralternativene til variabelt som angår «vilje 

til åpenhet», på grunn av Desroches refleksjoner i sin oppgave: 

 

Da jeg midtveis ble oppmerksom på den indirekte åpenheten om selvmord begynte jeg 

å kode disse artiklene også som åpenhet for å fange opp denne formen for åpenhet. I 

ettertid forstod jeg at disse to formene for åpenhet burde ha vært kodet separat (2016, s. 

48).  
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Desroches forsto etterhvert at det er mulig å ha indirekte vilje til åpenhet og at det derfor burde 

være tre alternativer, «direkte», «indirekte» og «nei». Jeg valgte derfor å ta med disse tre 

alternativene da jeg designet min kodebok og innholdsanalyse. Et eksempel på indirekte «vilje til 

åpenhet» er artikler som setter et kritisk søkelys på behandling i psykiatrien eller selvmord i 

asylmottak.  

 

3.1.4 Utfordringer under koding 
Selv om blogg og nettavis har lignende format, er det forskjeller som viste seg å være 

utfordrende under koding. Artikler har som regel en klar struktur; tittel, introduksjon og 

brødtekst. Både tittel og introduksjon skal si noe om helhet av teksten, mens brødtekst gir flere 

opplysninger og detaljer. 

 

Blogginnleggets struktur kan være varierende fra blogger til blogger. Noen blogginnlegg er korte 

og inneholder ett avsnitt, andre blogginnlegg er betydelige lengre og har flere avsnitt. Enkelte 

ganger var blogginnlegget en stor bulk med tekst uten tydelige avsnitt. Som leser og koder var 

det til tider utfordrerne og tidskrevende å analysere blogginnleggene på grunn av den varierende 

strukturen. Dette førte også til at det noen ganger var vanskelig å si hvilket tema, variabel 4, som 

var gjennomgående i teksten.  

 

En utfordring som oppsto var skille mellom hva som er en selvmordsomtale og hva som ikke er. 

Jeg har basert min definisjon på lignende definisjon brukt av Desroches og Andreassen & 

Lamark. Desroches hadde en mer avgrensende definisjon, hvor artikler kun ble inkludert dersom 

selvmord var et gjennomgående tema og hadde søkeord i teksten. Andreassen & Lamark 

inkluderte alle saker som hadde søkeordene. Jeg bestemte meg for å benytte lik avgrensning som 

Desroches fordi jeg mener selv at en selvmordsomtale, blogginnlegg eller artikkel, må ha 

selvmord som gjennomgående tema. 

 

Selv om definisjonen virket klar og tydelig, var det allikevel noen ganger utfordrende å skulle 

skille mellom «svart og hvitt». Særlig noen blogginnlegg som tok opp psykiske lidelser, handlet 

ikke nødvendigvis dirkete om selvmord. Innleggene inneholdt ofte ett eller flere av søkeordene 

og siden selvmord er sterkt knyttet til psykiske lidelser, ble disse blogginnleggene inkludert fordi 
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de tar opp selvmordsproblematikken i lys av psykiske lidelser. Noen artikler handlet heller ikke 

direkte om selvmord, men tok opp kroniske sykdommer som førte til så mye smerte at det oppsto 

selvmordstanker. Disse artiklene ble inkludert fordi, i tillegg til å ha søkeord, tok opp medisinske 

forklaringer som angår selvmord.  

Det var spesielt et tema som jeg var usikker på om passet kriteriene for utvalget. Det var flere 

artikler som handlet om «Kongo-saken». To nordmenn, Joshua French og Tjostolv Moland, ble 

funnet skyldig i en rekke forbrytelser av den kongolesiske retten i 2010 og ble dømt til livstid i 

fengsel. Moland tok sitt liv i fengselet i Kongo i 2013 og i 2017 ble French sluppet fri og sendt 

tilbake til Norge. Det ble skrevet flere artikler om French sin hjemkomst. I artiklene om «Kongo-

saken» blir selvmordet ofte tatt opp i faktabokser om saken eller i bisetninger. I noen artikler 

fremkommer det mer informasjon om omstendighetene rundt selvmordet, men aldri i detaljer. 

 

Jeg var i tvil om artikler eller blogginnlegg om «Kongo-saken» burde inkluderes fordi tekstene 

ikke handlet om selvmordet. Men jeg bestemte meg for å inkludere disse sakene fordi det ble 

skrevet om en nordmann som tok sitt liv i utlandet, Moland, og selve saken har fått stor 

medieoppmerksomhet de siste ti årene. Ved å inkludere artiklene om «Kongo-saken» kan man se 

på hvordan et selvmord blir omtalt og repetert i flere artikler.  

 

I likhet med Desroches sin oppgave fra 2016, er denne oppgaven skrevet og utarbeidet av én 

person. Det vil si at det er ingen ekstern person som har dobbeltsjekket mitt arbeid og 

menneskelige feil kan ha oppstått under koding. Det er også mulig at det finnes mer materiale 

som burde vært inkludert i utvalget i tilfelle det finnes blogginnlegg eller artikkel som jeg ikke 

har kommet over i mine søk ved bruk av Google eller Retriever.  

 

På grunn av menneskelig svikt ble ett variabel utelatt fra kodeboken. Variabel 7, «Formidler 

artikkelen håp?», ble brukt av både Andreassen & Lamark og Desroches som variabel i 

innholdsanalysen, men ble ved uhell oversett i denne oppgaven. Da jeg innså at jeg hadde glemt 

et variabel endret jeg kodeboken og gjennomførte innholdsanalysen på nytt. Det var et problem 

knyttet til dette, fordi blogg.no  hadde slettet alle blogger som benyttet en gammel 

publiseringsplattform, blogsoft, 9. april 2019 (blogg.no, 2019). 

 

http://blogg.no/
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Uvitende om at dette vill skje, ble over halvparten av blogginnleggene utilgjengelige fordi 

bloggene ble slettet. Heldigvis ble jeg tipset som nettsiden Wayback Machine som er en nettside 

hvor man kan finne arkiverte nettsider fra år tilbake. Ved bruk av Wayback Machine fant jeg 

tilbake nesten alle blogginnleggene og fikk kodet dem etter variabel 7. Det var totalt ni 

blogginnlegg som ikke var mulig å finne tilbake til, derfor er ni innlegg kategorisert som non 

applicabel (N/A) i tabellen av variabel 7 (se tabell 7, vedlegg 2).    

 

Det var en uheldig opplevelse, men heldigvis innså jeg feilen før det var for sent å få 

gjennomført innholdsanalysen på nytt. På grunn av dette ble variabel 7 kodet alene, ettersom alle 

de 19 andre variablene allerede hadde blitt benyttet. Det kan være positivt fordi under kodingen 

var jeg kun fokusert på ett variabel, men samtidig var en uforutsett hendelse som krevde tid.   

 

En personlig utfordring, som jeg mener er viktig å nevne, er at det har vært tøft å lese personlige 

historier og skildringer om selvmord. Særlig noen blogginnlegg, som inneholdt detaljerte 

beskrivelser av selvmordstanker og selvmordsforsøk, ga sterke inntrykk. Selvmord er et 

samfunnsproblem, og gjennom denne oppgaven har jeg fått øyene opp for hvor essensielt det er 

at selvmord skrives om og forskes på. Slik kan vi bedre forstå selvmordsproblematikken og finne 

ut hvordan best forebygge selvmord.  

  

Forskerrollen som jeg har tatt på meg i denne oppgaven tilsier at jeg skal beskytte mine 

informanter, men samtidig utsetter jeg meg selv ved å måtte håndtere flere hundre artikler og 

blogginnlegg om selvmord.    

  

Forskning på internett er relativt nytt og er i konstant endring, ettersom samfunnets 

internettvaner endrer seg. I 2003 kom det første norske retningslinjene for forskning på internett 

og fokuserte på beskyttelsen av privatlivet til forskningsobjekter (Bergstrøm, 2017). I nyere tid 

har det vært diskusjoner rundt beskyttelse av forskere innenfor internettforskning.   

  

I en artikkel publisert av NESH i 2017, forklarer professor Charles Ess at etter sosiale medier og 

smart telefoner kom på banen brakte det med seg nye muligheter for forskning, men også nye 
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etiske dilemmaer (Bergstrøm, 2017). Ess har vært sentral i utviklingen av etiske retningslinjer for 

internettforskning gjennom en rekke år som medlem av The Ethics Working Committee 

 i Association of Internet Researcher. Ifølge Ess er et nytt dilemma som dukker opp, forskeres 

sikkerhet. Særlig for dem som forsker på høyreekstremisme eller terrorisme, «Forskere og 

journalister kan fort befinne seg i en posisjon som måltavle for voldsomme 

heksejakter» (Bergstrøm, 2017).    

  

3.1.5 Videre forskning  

En rolle som hadde vært interessant å forske på, er moderatoren. Sosiale plattformer 

som Facebook, Youtube og Twitter, bruker moderatorer for å gjennomgå innhold brukere ønsker 

å publisere og dele. Det kan for eksempel være bilder eller videoer. Moderatorene skal 

kontrollere at det ikke blir publisert støtende innhold eller innhold som bryter med plattformens 

regelverk (Arsht & Etcovitch, 2018).    

  

Innholdet som moderatorene ser på, er for eksempel pornografi, videoer av selvmord, 

halshugginger og voldelige hendelser. Moderatorene er ikke ansatte av de forskjellige 

plattformene, de er ansatt via rekrutteringsselskaper og ofte i land som Filipinene og India 

(Arsht & Etcovitch, 2018). Det betyr at de ikke har den samme lønnen eller godene som ansatte 

ved de sosiale plattformene.     

  

Ifølge dokumentaren The Cleaners, som inneholder intervjuer av tidligere moderatorer fra 

Filipinene, må hver ansatt se gjennom tusenvis av bilder og videoer per dag får å nå den daglige 

kvoten (Arsht & Etcovitch, 2018). Dette arbeidet påvirker den psykiske helsen og flere ansatte 

har vist tegn på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) (Arsht & Etcovitch, 2018).  

  

I 2017 saksøkte to tidligere ansatte moderatorer ved Microsoft selskapet for å ikke ha gitt 

tilstrekkelig hjelp eller informasjon om mulige konsekvenser av arbeidet som moderator (Levin, 

2017). Begge to skal ha lidd av trauma fra arbeidet og utviklet blant annet PTSD (Levin, 2017). I 

sitt forsvar forklarte en representativ fra Microsoft at de tilbyr obligatorisk psykologisk hjelp og 

at de som ikke ønsker å jobbe som moderator lengre får tilbud om ny stilling (Levin, 2017).  
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Det er mye uvisst rundt stillingen som moderator, men på grunn av dokumentarer som 

The Cleaners og dekning i media, kommer realiteten frem. Jobben som moderator er nødvendig 

for å hindre spredning av skadelig materiale, men jobben skader de ansatte. Det trenger å være 

mer åpenhet rundt arbeidet som kreves av moderatorer. I oktober 2019 ble Association of 

Internet Researchers konferansen avholdt i Brisbane, Australia (AoIR, 2019). Det var to 

paneldebatter om moderatorrollen og behovet for fremtidig forskning på dette området (AoIR, 

2019).  

 

Journalister som skriver om selvmord, er også en gruppe som er utsatt. I WHOs veilederen for 

omtale av selvmord i media, er det er eget punkt angående risikoen ved å skrive om selvmord. 

Dette punktet ble ikke benyttet som variabel i innholdsanalysen, men er noe jeg personlig har 

hatt i bakhodet under forskningen. Punktet utdyper at det er viktig å være klar over at 

selvmordsomtale kan påvirke journalisten, særlig om det er en hendelse i nærmiljøet til 

journalisten (WHO, 2017, s. 5). Videre står det at det er obligatorisk at redaksjoner tilbyr 

støtteapparat, som «debriefing» og tilgang til mentorprogram (WHO, 2017, s. 5). Hvorvidt disse 

tilbudene er tilgjengelige i alle redaksjonene i Norge er usikkert. En undersøkelse av hvilke 

tilbud og hvilke tiltak som finnes i de forskjellige redaksjonene hadde vært spennende.   

 

3.2 Kvalitativ Analyse  

Etter å ha gjennomført den kvantitative innholdsanalysen, begynte jeg på det kvalitative. Jeg har 

valgt å kombinere det kvantitative og det kvalitative i denne oppgaven for å kunne oppnå en enda 

sterkere forståelse av selvmordsomtale på blogg.  

 

Innholdsanalysen var egnet for å kunne utforske overflaten av hvordan pressen og bloggere 

skriver om selvmord, men jeg ønsket å gå dypere. «En kvantitativ innholdsanalyse har tidligere 

fått kritikk innenfor medievitenskapen fordi en slik analyse ikke går i dybden, underliggende 

betydninger, den fokuserer heller på overflaten av teksten» (Helland et al., 2007, s. 59). Derfor 

var jeg også interessert i det kvalitative med teksten, det som er dybden i ordene.  
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Jeg har valgt å bruke diskursanalyse som kvalitativ metode. Ved å benytte diskursanalyse får jeg 

et tettere innsyn på blogginnleggene ved å se på tekst i kontekst. «Å plassere teksten i en vider 

kontekst vil si å bestemme når og hvor ble teksten produsert og konsumert. Det inkluderer årstall 

og sted og favner om geografiske, sosiale og kulturelle aspekter.» (Helland et al., 2007, s. 71).  

 

Språkforsker Norman Fairclough skiller mellom to forskjellige diskursanalyser, en lingvistisk 

og samfunnsvitenskapelig. «Mens den lingvistiske diskursanalysen har tekster (talte, skrevne 

eller visuelle) som sitt sentrale objekt, er den samfunnsvitenskapelige diskursanalysen mer 

opptatt av samfunnsmessige kontekster og maktspørsmål» (Helland et al., 2007, s. 64). Jeg har 

valgt å ta utgangspunkt i det samfunnsvitenskapelige fordi selvmord har vært og er et 

tabubelagt tema i samfunnet. Hvordan samfunnet har håndtert og omtalt selvmord gjennom 

Norges historie har påvirket samfunnet i dag. Særlig om man ser på utviklingen av Vær 

Varsom-plakaten, som for 13 år siden endret punkt 4.9 om selvmordsomtale i pressen.  

 

En som har inspirert den samfunnsvitenskapelige diskursanalysen er den franske filosofen 

Michel Foucault. «I sine historiske studier viser han hvordan diskursene om sinnssykdom var 

betinget av tidens kunnskap og sosiale maktstrukturer. De begrenset hva som kunne sies og 

gjøres med mentalt syke, samtidig som de legitimerte maktutøvelse av mange slag» (Helland 

et al., 2007, s. 65). Foucaults studie om alvorlige psykiske lidelser viste hvordan behandlingen 

av mentalt syke mennesker var påvirket av samfunnets kunnskap og sosiale rammer rundt 

psykiske lidelser. En diskursanalyse av blogginnlegg om selvmord kan derfor si noe om 

hvordan samfunnet forstår selvmordsproblematikken i dag.  

 

Diskurs defineres som «en kollektiv forståelsesramme» og kommer til utrykk i språkbruken via 

gjentakende mønstre (Johannessen, Rafoss & Rasmussen, 2018, s. 58-59). Kjernen i diskursteori 

er at diskurser påvirker både hvordan vi oppfatter ulike fenomener og hvordan vi omtaler 

fenomenene (Johannessen et al, s. 59). Diskurser påvirker hvordan man representerer fenomener, 

men hvordan man representerer fenomener kan også påvirke diskurser (Johannessen et al., 2018, 

s. 59). Dette kan beskrives som en sirkelvirkning hvor språket påvirkes av forståelse, samtidig 

som forståelse påvirkes av språket (Johannessen et al., 2018, s. 60). Hvordan bloggere skriver 
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om selvmord sier noe om hvordan bloggere forstår selvmord, samtidig som hvordan bloggere 

forstår selvmord sier noe om hvordan bloggere skriver om selvmord.   

 

Diskursanalyser er forskjellige og avhenger av tema og forsker (Johannessen et al, 2018, s. 

72). Fokuset i en diskursanalyse er ikke nødvendigvis diskurser, det handler ofte heller om 

perspektiver, idealer og ideologier som gjenspeiles i tekst (Johannessen et al., 2018, s. 72).  Et 

sentralt begrep i diskursanalyse er sosiale konstruksjoner. Sosiale konstruksjoner er det som 

«er skapt (konstruert) av mennesker som lever, handler og snakker sammen, eller på andre 

måter har med hverandre å gjøre (er sosiale)» (Johannessen et al., 2018, s. 66).  

 

Tidligere ble det nevnt at diskurser påvirker representasjoner og representasjoner påvirker 

diskurser, det samme kan sies for diskurser og handlinger. Representasjon er hvordan man 

skriver eller snakker om et fenomen, altså er representasjon en form for handling (Johannessen 

et al., 2018, s. 72). Dermed er det også en sirkelvirkning mellom handlinger og diskurser, og 

det konstruerer sosiale virkeligheter som videre skaper samfunn (Johannessen et al., 2018, s. 

66). 

 

I en diskursanalyse er formålet «å undersøke hvordan bestemte måter å tenke og snakke om 

verden på (diskurser) fremhever og legitimerer bestemte handlingsformer – handlingsformer 

som bidrar til å skape, opprettholde og endre samfunnet som sosial virkelighet» (Johannessen 

et al., 2018, s. 67-68). Ved å foreta en diskursanalyse av blogginnlegg kan jeg undersøke 

hvilke sosiale virkeligheter som eksisterer rundt selvmord i samfunnet.   

 

Det finnes ikke en absolutt forståelse innenfor en diskursanalyse, fordi analysen avhenger av 

hvem som utfører den og hva temaet er. Men det er visse trekk å ha i mente når en foretar en 

diskursanalyse. Johannessen, Rafoss & Rasmussen, som sammen har skrevet boken Hvordan 

bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse, peker på tre fellestrekk i de fleste 

diskursanalyser, fokus på tekst, aktive og skapende tekster og diskursivt mangfold (2018, s. 68-

71).  
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I en diskursanalyse er det teksten som er i fokus (Johannessen et al., 2018, s. 68). Det er ikke 

budskapet i teksten som er viktig, det er forståelsen som teksten fremmer som er undersøkt i 

en diskursanalyse. «...vi leser ikke lengre lærebøker i anatomi for å lære om kroppen, men for 

å lære noe om måten de fremstiller kroppen på og hva slags kroppsforståelse som ligger til 

grunn for denne fremstillingen» (Johannessen et al., 2018, s. 68). 

 

Det andre fellestrekket er at i en diskursanalyse ser man på tekst som aktiv og skapende. «Vi 

tenker at tekster gjør forskjellige ting, og det er hva teksten gjør vi vil ha tak på i analysen» 

(Johannessen et al., 2018, s. 69). Det er tre ting en tekst gjør som man ser etter i en 

diskursanalyse; diskurser, identiteter og praksiser (Johannessen et al., 2018, s. 70). Målet er å 

«avdekke og forstå hvilke diskurser, identiteter og praksiser som fremmes, og vi vil vite 

hvordan teksten gjør dette» (Johannessen et al., 2018, s. 70).  

 

Det siste fellestrekket er mangfoldet av diskurser, hvor man ønsker å se etter hvilke ulike 

diskurser som fremmes i tekstutvalget (Johannessen et al., 2018, s. 70). Diskursiv orden blir 

brukt for å beskrive «et knippe med diskurser anlagt på et gitt fenomen eller felt» 

(Johannessen et al., 2018, s. 71). Diskursiv orden sier noe om de viktigste diskursene og 

bredden innenfor et felt eller fenomen (Johannessen et al., 2018, s. 71). Et annet begrep som 

blir brukt innenfor diskursivt mangfold er diskursiv kamp, og defineres som «en kamp mellom 

diskurser om eneretten til å definere fenomenet» (Johannessen et al., 2018, s. 71). Eksempel på 

diskursiv kamp er når politikere angriper hverandres oppfatning av en sak, altså når den ene 

diskursen tematiserer en annen diskurs som mangelfull (Johannessen et al., 2018, s. 71). 

 

Disse fellestrekkene er viktige virkemidler for å gjennomføre en diskursanalyse og ble anvendt 

under analysen av blogginnleggene. Formålet er ikke å se på meningen i teksten, heller 

meningen bak ordene som blir brukt og hva det kan si om bloggeres forståelse av selvmord og 

selvmordsproblematikken.  

 

Et annet viktig aspekt ved en diskursanalyse er varsomhet. Det er viktig å være varsom med 

hvordan man omtaler analyseobjektet, i dette tilfellet bloggerne bak innleggene, fordi 

hensikten med en diskursanalyse er ikke å kritisere forskningsobjektet eller andre i samme 
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situasjon (Johannessen et al., s. 87). Dette gjelder særlig for min oppgave fordi jeg forsker på 

et sårbart tema og mennesker i sårbare posisjoner. Diskursanalyse er ofte kritisk men, «En god 

kritisk analyse er saklig, ikke spydig» (Johannessen et al., s. 87). 

 

3.2.1 Utvalg av enheter til diskursanalysen 
Under innsamling av blogginnlegg til innholdsanalysen, merket jeg meg hvilke innlegg som 

kunne være aktuelle til diskursanalysen. Etter å ha gjennomført innholdsanalysen gikk jeg 

gjennom utvalget igjen.  

 

Det var visse kriterier for hvilke blogginnlegg som ble valgt til diskursanalysen. Først og 

fremst var det viktig å huske på at selvmord er et sårbart tema og at kanskje ikke alle er klar 

over skille mellom offentlig og privat informasjon. Innleggene måtte ikke inneholde sensitiv 

informasjon som kunne påvirke en uvitende tredjepart. 

   

Bloggerens sårbare posisjon måtte også tas med i betraktning. Det er mulig at en blogger, som 

skriver et personlig innlegg om sin erfaring med selvmord, ikke er klar over rekkevidde bloggen 

har. Bloggeren kan f.eks. være preget av et selvmord og dele ting på sin blogg som hen ikke ville 

har gjort ellers. Fokuset falt derfor på blogginnlegg som handlet generelt om 

selvmordsproblematikken. Fire innlegg ble utvalgt til diskursanalysen basert på kriteriene.  

Etter å ha valgt ut blogginnleggene, tok jeg kontakt med bloggerne. Jeg fant kontaktinformasjon 

og sendte et informasjonsskriv, samt PDF-filer av blogginnleggene jeg ønsket å bruke. Jeg 

gjordet dette for å innhente samtykke slik at jeg kan bruke blogginnleggene i min forskning.  

 

Det var viktig å hente inn samtykke til diskursanalysen fordi forskningsetisk må bloggeren ha 

muligheten til å si nei eller ja. «Deltakarar må ha ha ein reell sjanse til å reservere seg fra å 

delta. Kravet om samtykke skal hindre krenkingar av personleg integritet. Fritt og informert 

samtykke gjer det etisk mogleg å gjennomføre forskning som medfører en viss 

belastningsrisiko» (Befring, 2007, s. 68).  

 

Alt av personopplysninger fjernes i diskursanalysen. Jeg har ikke tatt med bloggnavn, link til 

blogg eller annen personopplysning, men jeg vil bruke direkte sitater i diskursanalysen. Det 
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skal da ikke være mulig å søke opp bloggeren direkte på nett, men det kan være mulig å spore 

bloggeren indirekte ved å søke opp de direkte sitatene. Derfor var det også viktig at bloggeren 

fikk mulighet til å takke nei eller ja.  

 

3.2.2 Utfordringer under diskursanalysen  

Som tidligere nevnt i utfordringer under innholdsanalysen, oppsto et stort problem da blogg.no 

slettet alle blogger som brukte den gammel publiseringsplattform, blogsoft (blogg.no, 2019).  

På dette tidspunktet hadde jeg ikke gjennomført diskursanalysen. Jeg hadde bestemt hvilke 

blogginnlegg som var aktuelle for diskursanalysen, men jeg hadde ikke fått lagret en PDF-fil 

av innleggene. Etter å ha blitt tipset om nettsiden Wayback Machine, fikk lagret PDF-filer av 

de innleggene jeg ønsket å bruke i diskursanalysen.  

 

Det kan være både negativt og positivt at flere blogger ble slettet. Det vil være vanskelig å 

søke opp blogginnlegg brukt i denne oppgaven fordi de ikke lengre eksisterer. Det kan være 

positivt, fordi det forhindrer spredning av feil informasjon om selvmord. Men det kan også 

være negativt fordi åpenhet og rett informasjon ikke er tilgjengelige lengre.  

 

Selv om blogginnleggene i diskursanalysen ikke skulle inneholde personlige skildringer om 

selvmord, er det ett blogginnlegg som nevner at hen har opplevet selvmord på nært hold.  

Blogginnlegget er følelsesladd og bloggeren er tydelig i en sårbar posisjon. Dette blogginnlegget 

ble inkludert fordi de personlige erfaringene utdypes ikke i detalj og teksten handler generelt om 

selvmordsproblematikken. I likhet med de andre blogginnleggene, er alt av personopplysninger 

fjernet og jeg har fått samtykke av bloggeren til å bruke innlegget i analysen.  

 

Under selve analysen, var det flere momenter som var utfordrende. Det er viktig å kunne 

analysere en tekst nøytralt, uten at personlige holdninger eller opplevelser farger analysen. 

Dette fant jeg var til tider vanskelig, særlig fordi jeg har satt meg dypt inn i 

selvmordsproblematikken og de forskjellige retningslinjene for selvmordsomtale.  

 

Å legge vekk sine «egne briller» var en stor utfordring under analysen fordi man ikke alltid er 

klar over at man har et farget syn. For å forsikre meg om nøytralitet, ble de forskjellige 

http://blogg.no/
http://blogg.no/
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blogginnleggene sett på flere ganger og jeg henvendte meg kontinuerlig til litteratur om 

diskursanalyse metoden. Det er ikke en garanti for nøytralitet, spesielt siden analysen kun ble 

gjennomført av meg selv, men det var en lærerik prosess.  

 

3.3 Etiske utfordringer 
Denne oppgaven tar for seg et sensitivt tema og inneholder personopplysninger, derfor har det 

vært viktig å følge forskningsetikken. «Forskningsetikken og lover og regler tar sikte på å 

regulere forholdet mellom på den ene siden behovet for forskning og forskningens behov for 

data, og på den andre siden respekt for enkeltmenneskers og gruppers integritet» (Helland et al., 

2007, s. 32).  

 

Den gruppen som er mest utsatt i min studie, er bloggere. Bloggere bruker ofte sitt eget navn og 

kontaktinfo på bloggene sine, i tillegg deler de sine private tanker og opplevelser tilgjengelig for 

alle på internett. Jeg har derfor tatt ekstra hensyn til hvordan jeg behandler personopplysningene 

til bloggerne. Visse personopplysninger, som helseforhold, regnes som ekstra sensitive og det er 

egne regler for hvordan håndtere slik informasjon (Helland et al., 2007, s. 33). 

 

I innholdsanalysen ble alt av personopplysninger fjernet under koding og det skal ikke være 

mulig å søke seg frem direkte til noen av bloggerne via variablene. Unntaket er om man 

kombinerer visse variabler som søkeord og publiseringstidspunkt. Man kan da prøve å søke seg 

frem til utvalget. Excel dokumentet, hvor info om blogginnlegg og artikler har blitt lagret, blir 

slettet når oppgaven er fullført og levert.  

 

Jeg har ikke bedt om samtykke fra bloggere i innholdsanalysen fordi all identifiserbar 

informasjon har blitt fjernet under koding og behandles konfidensielt frem til sletting av rådata 

ved fullført oppgave:  

 

Men der er ein hovudregel at personer som sjøl ikkje kan avgi informert samtykke berre 

skal inkluderast i eit prosjekt når det er sannsynliggjort at undersøkinga kan ha nytteverdi 

for den gruppa forskning av gjeld, samtidig som belastninga ved å delta må vere 

betydeleg (Befring, 2007, s. 68). 
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I diskursanalysen har jeg valgt ut blogginnlegg som ikke tar opp personlige historier eller 

skildringer om selvmord. Jeg har gjort dette for å unngå omtale som kan påvirke en uvitende 

tredjepart og for å ikke omtale mennesker i sårbare posisjoner. I tillegg vil alt av 

personopplysninger fjernes, men jeg har valgt å benytte direkte sitater fra utvalgte blogginnlegg i 

analysen:  

 

Dei som er informanter i forskning, har krav på at alle opplysningar dei gir om 

personlege forhold, blir behandla konfidensielt ... Alt dette handler om vern av 

privatlivet, og målet er å hindre at bruk og formidling av informasjon skal vere til skade 

for personar som er involvert i eit forskningsarbeid (Befring, 2007, s. 68). 

 

Jeg har bedt om samtykke fra bloggerne bak de utvalgte blogginnleggene i diskursanalysen. Og 

jeg har kun analysert de innleggene hvor jeg har fått et samtykke. «Personer som er med i en 

undersøkelse, har i de fleste tilfeller krav på forhåndsinformasjon om hva deltakelsen går ut på, 

og hvordan informasjonen skal brukes» (Helland et al., 2007, s. 34).  

 

For å forsikre om at min oppgaves forskningsdesign og metode følger forskningsetikken, sendte 

jeg inn oppgaven til godkjenning av Norsk senter for forskningsdata, tidligere Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). «Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 

kan fungere som personvernombud for forskningsprosjekter» (Helland et al., 2007, s. 33). 

Vedtak og godkjenning fra NSD ligger i vedlegg (vedlegg 4).  
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4. Resultater 
 

I dette kapittelet presenteres funn fra innholdsanalysen. Innholdsanalysen består av 276 tekster 

som handler om eller tar opp temaet selvmord, publisert i 2017. Totalt er det 82 blogginnlegg og 

194 artikler fra nett som har blitt kodet om i analysen. Av disse artiklene er 108 artikler fra NRK, 

47 artikler fra VG og 39 artikler fra TV2. 59 bloggere står bak de 82 forskjellige 

blogginnleggene publisert i 2017 

 

4.1 Funn fra innholdsanalyse 

Variabel 1 - Type medium  

NRK er det mediet med flest selvmordsomtaler i 2017, 39 % av alle tekster analysert er publisert 

av NRK. Blogg følger etter med 30 %. Ser man kun på nettavisene, utgjør NRK 56 % av 

artiklene i innholdsanalysen, VG 24 % og TV2 20 %.   

  

  

Antall Prosent 

Blogg  82 30 % 

VG  47 17 % 

TV2  39 14 % 

NRK  108 39 % 

Total  276 100 % 

 

 

Variabel 2 - Type sjanger 

Den største sjangeren er nyhetsartikler med 58 %. Blogginnlegg som sjanger utgjør 30 %.  

  

  

Antall Prosent 

Blogginnlegg  82 30 % 

Nyhet  160 58 % 

Mening/kommentar  24 9 % 

Reportasje  5 2 % 

Notis  5 2 % 

Total  276 100 % 
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Variabel 3 - Publiseringstidspunkt  

Ifølge innholdsanalysen, er de fleste nettavis artiklene publisert i mai, 19 %, og i september, 12 

%. Mars, mai og august deler den måned flest blogginnlegg om selvmord, med 13 % hver.  

  

  

Medier 

Antall 

Medier 

Prosent 

Blogg   

Antall 

Blogg   

Prosent 

JAN  14 7 % 3 4 % 

FEB  14 7 % 3 4 % 

MAR  14 7 % 11 13 % 

APR  14 7 % 7 9 % 

MAI 37 19 % 11 13 % 

JUN  19 10 % 10 12 % 

JUL  12 6 % 4 5 % 

AUG  9 5 % 11 13 % 

SEP  23 12 % 6 7 % 

OKT  20 10 % 5 6 % 

NOV  10 5 % 7 9 % 

DES 8 4 % 4 5 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

 

 

Variabel 4 - Hva er artikkelens tema? 

Det mest populære temaet for mediene i 2017 var «kriminalitet/overgrep», 14 %, etterfulgt av 

«kongo-saken», 12 %, og «selvmord blant unge», 11 %. Temaene som ble skrevet om mest på 

blogg var «psykiatri», 20 %, «selvmordsforsøk/selvmordstanker», 18 %, og om TV-serien «13 

Reasons Why», 13 %.  

  

  

Medier   

Antall 

Medier   

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

13 Reasons Why 7 4 % 11 13 % 

Aktiv dødshjelp  4 2 % 0 0 % 

Andre tema  10 5 % 4 5 % 

Asylsøkere  18 9 % 0 0 % 

Behandling/forebygging  13 7 % 4 5 % 

Kongo-saken  23 12 % 1 1 % 

Kriminalitet/overgrep  28 14 % 3 4 % 

Kritikk  12 6 % 1 1 % 

Mobbing/netthets  16 8 % 6 7 % 

Offentlig person  4 2 % 0 0 % 

Oppvekst  1 1 % 4 5 % 

Psykiatri  12 6 % 16 20 % 

Seksuell orientering  2 1 % 1 1 % 
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Selvmord blant unge  22 11 % 0 0 % 

Selvmordsforsøk/selvmordstanker  5 3 % 15 18 % 

Selvmordstall  2 1 % 1 1 % 

Selvskading  2 1 % 1 1 % 

Sorgarbeid/etterlatte  2 1 % 8 10 % 

Spørsmålsrunde  0 0 % 3 4 % 

Åpenhet  11 6 % 3 4 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

 

 

Variabel 5 - I hvilken grad (volum) omtales selvmord?  

I nesten halvparten av blogginnleggene omtales selvmord som hovedtema, 49 %. I mediene er 

det en jevnere fordeling i grad omtale av selvmord. 

 

 

Medier 

Antall 

Medier 

Prosent 

Blogg 

Antall 

Blogg 

Prosent 

Som hovedtema 63 32 % 40 49 % 

Som delvis tema 67 35 % 27 33 % 

I en bisetning 64 33 % 15 18 % 

Total 194 100 % 82 100 % 

 

 

Variabel 6 - Handler teksten om et konkret selvmord, konkrete 

selvmordsforsøk/selvmordstanker og/eller nevnes fenomenet generelt? 

De fleste artiklene handler generelt om selvmord som et samfunnsproblem, 36 %. Av 

blogginnleggene var det 40 % som handlet om konkrete selvmordsforsøk/selvmordstanker.  

  

  

Medier  

Antall 

Medier 

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Generelt som et samfunnsproblem  69 36 % 20 24 % 

Konkret selvmord  42 22 % 9 11 % 

Konkret selvmordsforsøk/selvmordstanker  43 22 % 33 40 % 

Generelt og konkret omtale av selvmord  37 19 % 14 17 % 

Andre saker  3 2 % 6 7 % 

Total  194 100 % 82 100 % 
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Variabel 7 – Formidler artikkelen håp? 

Flertallet av artikler formidlet ikke håp i teksten, 57 %. Halvparten av blogginnlegg formidler 

håp, 50 %. 

 

 

Medier 

 Antall 

Medier 

 Prosent 

Blogg 

 Antall 

Blogg 

 Prosent 

Ja 83 43 % 41 50 % 

Nei 111 57 % 32 39 % 

N/A - - 9* 11% 

Total 194 100 % 82 100 % 

  

*9 blogginnlegg (11 %) var ikke tilgjengelige under koding på grunn av at de hadde blitt slettet av 

blogg.no, derfor N/A. 

 

 

Variabel 8 - Blir noe(n) kritisert? 

I litt over halvparten av blogginnleggene blir noen kritisert, 52 %. Flertallet av artiklene kommer 

med kritikk, 64 %. 

 

 

Medier 

 Antall 

Medier 

 Prosent 

Blogg 

 Antall 

Blogg 

 Prosent 

Ja 124 64 % 43 52 % 

Nei 70 36 % 39 48 % 

Total 194 100 % 82 100 % 

 

 

Variabel 9 - Nevnes risiko- eller årsaksforklaringer? Hvilke? 

I hovedsak blir risiko- eller årsaksforklaringer nevnt i både mediene, 74 %, og på blogg, 76 %.  

Risiko- eller årsaksforklaringen som er nevnt oftest i mediene er «medisinsk/psykisk forklaring», 

19 %. Ser man på blogginnleggene er det også «medisinsk/psykisk forklaring» som bli nevnt 

oftest, 23 %.  

  

  

Medier  

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg   

Prosent 

Andre risikofaktorer  3 2 % 4 5 % 

Asylsøkere  3 2 % 0 0 % 

Flere sammensatte risikofarer  23 12 % 15 18 % 

Ikke omtalt  51 26 % 20 24 % 

Kjønnsskifte  1 1 % 1 1 % 

Medisinsk/psykiskforklaring  37 19 % 19 23 % 

Mobbing  14 7 % 8 10 % 
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Netthets  3 2 % 1 1 % 

Overgrep  4 2 % 3 4 % 

Press  4 2 % 1 1 % 

Seksuell orientering  2 1 % 1 1 % 

Selvmord etter drap  3 2 % 0 0 % 

Systemsvikt i behandling  8 4 % 5 6 % 

Traume  0 0 % 2 2 % 

Ungdom  25 13 % 2 2 % 

Unge asylsøkere  13 7 % 0 0 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

 

 

Variabel 10 - Uttrykkes vilje til åpenhet?  

Tre fjerdedeler av artiklene uttrykker vilje til åpenhet, 48 % direkte og 27 % indirekte. Flertallet 

av blogginnlegg uttrykte vilje til åpenhet 63,5 % direkte og 23 % indirekte.  

 

 

Medier  

Antall 

Medier 

 Prosent 

Blogg 

 Antall 

Blogg 

 Prosent 

Direkte 94 48 % 52 63,5 % 

Indirekte 52 27 % 19 23 % 

Nei 48 25 % 11 13,5 % 

Total 194 100 % 82 100 % 

 

 

 

Variabel 11 - Hvilke søkeord inneholder teksten? 

Søkeordet som fikk flest treff i søket etter selvmordsomtaler i mediene var «ta sitt eget liv», 26 

%. Søkeordet «selvmord» fikk flest treff i øket etter selvmordsomtaler på blogg med 30 %.  

  

  

Medier  

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg   

Prosent 

Selvmord  37 19 % 25 30 % 

Selvmordsforsøk  21 11 % 6 7 % 

Selvmordstanker  15 8 % 23 28 % 

Ta sitt eget liv  50 26 % 6 7 % 

Selvmord, selvmordsforsøk  6 3 % 5 6 % 

Selvmord, selvmordstanker  6 3 % 5 6 % 

Selvmord, ta sitt eget liv  29 15 % 6 7 % 

Selvmordsforsøk, ta sitt eget liv  1 1 % 1 1 % 

Selvmordstanker, selvmordsforsøk  1 1 % 1 1 % 

Selvmordstanker, ta sitt eget liv  2 1 % 1 1 % 

Selvmord, selvmordsforsøk, ta sitt eget liv  9 5 % 0 0 % 

Selvmord, selvmordstanker, selvmordsforsøk  3 2 % 3 4 % 
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Selvmord, selvmordstanker, selvmordsforsøk, 

ta sitt eget liv  

8 4 % 0 0 % 

Selvmord, selvmordstanker, ta sitt eget liv  6 3 % 0 0 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

 

 

Variabel 12 - Gir teksten informasjon om fakta om selvmord og/eller hvordan forebygge 

selvmord? 

Litt over halvparten av artiklene hadde informasjon om fakta om selvmord eller hvordan 

forebygge selvmord, 51 %. Til sammen hadde 37 % av blogginnleggene informasjon om fakta 

eller forebygging.   

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Fakta  28 14 % 7 9 % 

Hvordan forebygge  44 23 % 15 18 % 

Både fakta og hvordan forebygge  27 14 % 8 10 % 

Ingen informasjon  95 49 % 52 63 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

 

 

Variabel 13 - Handler teksten om hvordan man kan håndtere selvmordstanker og hvor man 

kan få hjelp? 

Flertallet av artiklene, 77 %, omtaler ikke hvordan man kan håndtere selvmordstanker eller hvor 

man kan få hjelp. Lignende tall ser man på blogginnleggene, hvor 71 % ikke gir informasjon om 

hvordan håndtere selvmordstanker eller hvor man kan få hjelp.  

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Hvordan håndtere selvmordstanker  2 1 % 6 7 % 

Hvor man kan få hjelp  37 19 % 15 18 % 

Hvordan håndtere selvmordstanker og hvor få hjelp  5 3 % 3 4 % 

Ikke omtalt  150 77 % 58 71 % 

Total  194 100 % 82 100 % 
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Variabel 14 - Er selvmordsmetode nevnt eller beskrevet? 

Åtte av ti blogginnlegg nevner ikke selvmordsmetode, 80 %. 15 % beskriver selvmordsmetode 

dirkete og 5 % nevner selvmordsmetoden indirekte. Av 194 artikler er det 85 % som ikke nevner 

selvmordsmetode eller beskriver den. 10 % beskriver direkte og 5 % nevner selvmordsmetoden 

indirekte.    

 

 

Medier  

Antall 

Medier 

 Prosent 

Blogg 

 Antall 

Blogg 

 Prosent 

Nevnt (indirekte) 10 5 % 4 5 % 

Beskrevet (direkte) 19 10 % 12 15 % 

Ikke nevnt 165 85 % 66 80 % 

Total 194 100 % 82 100 % 

 

 

Variabel 15 - Har teksten en sensasjonell overskrift? 

En fjerdedel av artiklene har sensasjonelle overskrifter, 25 %, og blant disse har 23 % ordet 

«selvmord» i tittelen. Blant blogginnlegg har 28 % en sensasjonell overskrift, hvorav 26 % har 

«selvmord» i tittelen. 

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

«Selvmord» nevnt i tittel  44 23 % 21 26 % 

Metode nevnt i tittel  3 2 % 2 2 % 

Åsted nevnt i tittel 0 0 % 0 0 % 

«Selvmord» og metode nevnt i tittel 0 0 % 0 0 % 

«Selvmord» og åsted nevnt i tittel  1 1 % 0 0 % 

Metode og åsted nevnt i tittel 0 0 % 0 0 % 

«Selvmord», metode og åsted nevnt i tittel 0 0 % 0 0 % 

Nei  146 75 % 59 72 % 

Total  194 100 % 82 100 % 
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Variabel 16 - Inkluderer teksten bilder, video eller lenker til sosiale medier tilknyttet et 

selvmord eller selvmordsforsøk? 

Fire artikler, 2 %, inkluderer bilder og én artikkel, 0, 5%, inkluderte en video som er tilknyttet et 

selvmord eller selvmordsforsøk. 5 % av blogginnleggene inkluderte bilder og 1 % inkluderte 

video som tilknyttes til et selvmord eller selvmordsforsøk.  

 

 

Medier  

Antall 

Medier 

Prosent 

Blogg 

 Antall 

Blogg 

 Prosent 

Inkluderer bilder 4 2 % 4 5 % 

Inkluderer video 1 0,5 % 1 1 % 

Inkluderer link til sosiale medier 0 0 % 0 0 % 

Inkluderer bilder og video 0 0 % 0 0 % 

Inkluderer bilder og link til sosiale medier 0 0 % 0 0 % 

Inkluderer video og link til sosiale medier 0 0 % 0 0 % 

Inkluderer bilder, video og link til sosiale medier 0 0 % 0 0 % 

Nei  189 97,5 % 77 94 % 

Total 194 100 % 82 100 % 

 

 

Variabel 17 - Nevnes detaljer fra åstedet? 

Åstedet omtales ikke i 83,5 % av alle artikler. Én artikkel, 0,5 %, bruker sensasjonspreget 

formuleringer i beskrivelsen av åstedet og to artikler, 1 %, nevner antall selvmord eller 

selvmordsforsøk ved åstedet. 95 % av alle blogginnlegg nevner ikke åstedet. Når åstedet har blitt 

omtalt, omtales det uten sensasjonspreget formuleringer og antall, 5 %. 

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Bruker sensasjonspreget formuleringer i beskrivelsen av åstedet  1 0,5 % 0 0 % 

Nevner antall selvmord eller selvmordsforsøk ved åstedet  2 1 % 0 0 % 

Bruker sensasjonspreget formuleringer og nevner antall 

selvmord/selvmordsforsøk 

0 0 % 0 0 % 

Omtales ikke   162 83,5 % 78 95 % 

Omtales uten sensasjonspreget formuleringer og antall  29 15 % 4 5 % 

Total  194 100 % 82 100 % 
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Variabel 18 - Viser teksten hensyn til omtale av selvmord begått av en kjent/offentlig person? 

Av 194 artikler er det to artikler, 1 %, som omtaler selvmordet til en kjent/offentlig person, og 

begge artikler viser hensyn. Kun ett blogginnlegg, 1 %, omtaler selvmordet til en kjent/offentlig 

person og blogginnlegget viser hensyn.   

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Beskriver hvordan den offentlige personen har bidratt til samfunnet 0 0 % 0 0 % 

Beskriver hvordan den offentlige personens død har negative 

konsekvenser for andre 

0 0 % 0 0 % 

Unngår detaljert beskrivelse av selvmordsmetode  1 0,5 % 0 0 % 

Beskriver hvordan den offentlige personen har bidratt til samfunnet 

og negative konsekvenser for andre 

0 0 % 0 0 % 

Beskriver hvordan den offentlige personen har bidratt til samfunnet  

og unngår detaljert beskrivelse av selvmordsmetode  

1 0,5 % 1 1 % 

Beskriver negative konsekvenser for andre og unngår detaljert 

beskrivelse av selvmordsmetode 

0 0 % 0 0 % 

Nei  0 0 % 0 0 % 

N/A  192 99 % 81 99 % 

Total  194 100 % 100,0 100 % 

 

 

Variabel 19 - Tar intervjueren/skribenten hensyn når man intervjuer etterlatte? 

Det er ett blogginnlegg, 1 %, som har skrevet om etterlatte etter et selvmord og bloggeren var 

varsom i omtalen av de etterlatte. Blant artiklene er det 14 artikler, 7 %, som inneholder 

intervjuer av etterlatte, samtlige viser hensyn. 

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Respekterer etterlattes rett til privatliv  1 0,5 % 0 0 % 

Varsom omtale av etterlattes familie  13 6,5 % 1 1 % 

Oppmerksom på at etterlatte kan være i sjokk og gi 

feil informasjon 

0 0 % 0 0 % 

Nei  0 0 % 0 0 % 

N/A  180 93 % 81 99 % 

Total  194 100 % 82 100 % 
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Variabel 20 - Fremstiller språket i teksten selvmord som løsningen til problemer eller som en 

sensasjon? 

Til sammen er det fire artikler, 2 %, som fremstiller selvmord som en løsning eller som en 

sensasjon. Fem blogginnlegg, 6 %, bruker sensasjonelt språk i blogginnlegget.  

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Bruker sensasjonelt språk  1 .5 % 5 6 % 

Formilder ikke at selvmord er et samfunnsproblem  1 .5 % 0 0 % 

Identifiserer ikke risikofaktorer  1 .5 % 1 1 % 

Bruker sensasjonelt språk og formilder ikke at 

selvmord er et samfunnsproblem 

0 

 

0 % 0 0 % 

Bruker sensasjonelt språk og identifiserer ikke 

risikofaktorer 

0 0 % 0 0 % 

Formilder ikke at selvmord er et samfunnsproblem  

og identifiserer ikke risikofaktorer  

1 .5 % 1 1 % 

Bruker sensasjonelt språk, formilder ikke at selvmord 

er et samfunnsproblem og identifiserer ikke 

risikofaktorer 

0 0 % 0 0 % 

Nei  190 98 % 75 92 % 

Total  194 100 % 82 100 % 
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5. Drøfting 
 

I dette kapittelet drøftes funn fra innholdsanalysen. Jeg har delt kapittelet i to. Først har jeg 

drøftet det redaksjonelle. Jeg har diskutert mine funn om hvordan pressen omtalte selvmord i 

2017 og sammenlignet dem med tidligere funn fra Andreassen & Lamark (2007) og Desroches 

(2016). Andre del av dette kapittelet fokuserer på hva resultatene fra innholdsanalysen sier om 

hvordan bloggere omtalte selvmord sammenlignet med pressen i 2017.  

 

5.1 Kumulativ forskning, 2006, 2014, 2017 

For å bygge videre på den kumulative forskningen har jeg utforsket sammenlignbare funn fra 

min innholdsanalyse av medienes omtale av selvmord 2017, med funn fra årene 2006 og 2014. 

Funnene er basert på de felles variablene som har blitt benyttet i min forskning og tidligere av 

Andreassen & Lamark og Desroches. Jeg har utforsket om selvmordsomtalen i mediene har 

utviklet seg og drøftet hvilke konsekvenser resultatene fra analysen kan ha. Vedlagt er tabeller 

over alle sammenlignbare resultater fra 2006, 2014 og 2017 (vedlegg 3).  

 

Økning i omtale av selvmordsmetode  

Analysen viser at i 2017 var det flere artikler som inneholdt direkte beskrevet selvmordsmetoder 

enn tidligere forsknings år. I 2017 hadde 10 % av artiklene beskrevet selvmordsmetoden, i 2014 

var det 3 % og i 2006 var det 5 % (se tabell 21, vedlegg 3). Samtidig ser man at det er nedgang i 

selvmordsmetode nevnt indirekte. Det er ganske jevne tall for artikler som ikke nevner metoden i 

det hele tatt. Det er dog oppsiktsvekkende at flere artikler beskriver selvmordsmetode i 2017.  

 

Både Vær Varsom-plakaten og WHOs veileder for omtale av selvmord, har fokus på at man skal 

ikke omtale selvmordsmetode. Punkt 4.9 i VV-p lyder som følger, «Vær varsom ved omtale av 

selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne 

informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse 

flere selvmordshandlinger» (PFU, 2019). I WHO sin oppdaterte veileder for omtale av selvmord 

fra 2017, står det at man ikke skal eksplisitt beskrive selvmordsmetode (WHO, 2017, s. 6). Det 

er fare for at sårbare mennesker kan bli inspirert eller kopiere selvmordsmetoden om den nevnes 

i detalj av media:   
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Medieomtale kan føre til økning i selvmordsatferd, særlig når metoden er presentert, det 

er store og gjentatte oppslag og når det er kjente personer som har tatt sitt eget liv. Unge 

mennesker ser ut til å være særlig utsatt for slik smitteeffekt (Ekeberg & Hem, s. 187). 

 

Det finnes flere internasjonale studier som viser hvordan eksplisitt medieomtale av selvmord og 

metode har ført til flere selvmord. Flere av disse studiene ble omtalt kapittel 2, i gjennomgangen 

av teori knyttet til selvmord. Kanskje det mest kjente eksemplet på hvordan selvmordomtale kan 

ha smitteeffekt, var etter at Goethe publiserte boken Unge Werthers lidelser i 1774. Andre kjente 

eksempler, også tidligere nevnt, er økningen av selvmord etter presseomtale av selvmord ved 

bruk av en grill innendørs i Hong Kong i 1998 (Ekeberg & Hem, 2016, s. 188) og 

mediedekningen av selvmordet til den verdenskjente skuespilleren Robin Williams i 2014, som 

førte til flere selvmord i tiden etter mediedekningen (Fink et al, 2018).  

 

Et nyere bidrag i forskningen rundt medias påvirkning, er undersøkelsen av 

selvmordsstatistikken i tiden etter at Netflix-serien 13 Reasons Why ble lansert. Nationwide 

Children’s Hospital fant at det var en økning av selvmord i USA i de følgende månedene etter 13 

Reasons Why hadde sin premiere på Netflix i april 2017 (Whyte, 2019). Særlig var det flere 

gutter under 18 år som tok livet sitt. Disse eksemplene viser hvor viktig det er med varsom 

omtale av selvmord og selvmordsmetode, og ikke minst hvorfor VV-p og WHO fokuserer på 

dette i sine veiledere.  

 

Forskning har bevist at media kan forårsake smitteeffekt og det eksisterer nasjonale og 

internasjonale retningslinjer som påpeker at media ikke skal omtale selvmordsmetode. Så 

hvorfor viser innholdsanalysen en økning i omtale av selvmordsmetode? Det var til sammen 19 

artikler som beskrev selvmordsmetoden i 2017. Ved en nærmere undersøkelse av disse 19 

artiklene, viser det at flertallet handler om mennesker som har prøvd eller tenkt å ta livet sitt, 

men har overlevd.  

 

En krysstabell av variabel 4 og variabel 13 kan kanskje gi et nærmere svar på hvorfor det er flere 

artikler som direkte beskriver selvmordsmetode i 2017 enn tidligere.  
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Tabell I: Tema x Selvmordsmetode 2017 

 Er selvmordsmetode nevnt eller beskrevet? Total 

Hva er artikkelens tema? 
Nevnt 

(indirekte) 

Beskrevet 

(direkte) 
Ikke nevnt  

13 Reasons Why 0 0 7 7 

Aktiv dødshjelp 2 0 2 4 

Andre tema 0 1 9 10 

Asylsøkere 0 0 18 18 

Behandling/forebygging 1 3 9 13 

Kongo-saken 0 0 23 23 

Kriminalitet/overgrep 2 10 16 28 

Kritikk 0 0 12 12 

Mobbing/netthets 0 0 16 16 

Offentlig person 1 0 3 4 

Oppvekst 0 0 1 1 

Psykiatri 0 0 12 12 

Seksuell orientering 0 0 2 2 

Selvmord blant unge 1 0 21 22 

Selvmordsforsøk/selvmor

dstanker 
0 5 0 5 

Selvmordstall 0 0 2 2 

Selvskading 2 0 0 2 

Sorgarbeid/etterlatte 0 0 2 2 

Åpenhet 1 0 10 11 

Total 10 19 165 194 

 

Temaet «kriminalitet/overgrep» utgjør 53 % av artiklene som beskriver selvmordsmetode. I 2017 

var det skrevet om to forskjellige rettssaker hvor begge gjerningsmennene hadde begått drap i 

nær relasjon, for å så prøve å ta sitt eget liv, men overlevde. Det ble skrevet flere artikler om de 

to pågående rettssakene. Det var ofte benyttet faktaboks i artiklene som inneholdt informasjon 

om selvmordsforsøkene til de siktede. I noen av artiklene var handlingsforløpet av drapene og 

selvmordsforsøket detaljert beskrevet i teksten.   

 

Det virker som om pressen ser vekk fra selvmordsforsøket og behandler saken på grunnlag av 

den kriminelle handlingen. I kriminelle saker er det ofte fokus på ofrene og på hva motivasjonen 

til gjerningsmannen var. Det kan være av samfunnets interesse å få opplysninger om saken, 
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særlig i nærmiljøet hvor det kan oppstå spørsmål og nysgjerrighet. Spørsmål om 

gjerningsmannens psykiske helse blir ikke lagt vekt på. I disse artiklene er det heller ingen 

informasjon om hvor man kan søke hjelp for selvmordstanker eller for hjelp ved vold i nær 

relasjon.  

 

I alle fem artikler som handler om selvmordsforsøk eller selvmordstanker, blir selvmordsmetode 

direkte beskrevet. Temaet «selvmordsforsøk/selvmordstanker» utgjør 26 % av artiklene som 

beskriver selvmordsmetode. Disse artiklene handler om personer som står frem med sine 

selvmordsforsøk og selvmordstanker. Intervjuobjektene har prøvd eller har tenkt på å ta livet sitt, 

og hvordan de planla å ta livet sitt er beskrevet i artikkelen. 

 

Det er viktig at mennesker som har slitt med selvmordsproblematikken får et talerør fordi det kan 

inspirere andre til å søke hjelp. Det kan være med på å etablere selvmord som noe som angår 

samfunnet, ikke bare enkeltpersoner. Det er derfor oppsiktsvekkende at selvmordsmetode er 

nevnt i detalj når mennesker i sårbare posisjoner oppsøker informasjon og kan påvirkes.  

  

Tre artikler har tema «behandling/forebygging» og utgjør 16 % av artiklene som skriver direkte 

om selvmordsmetode. Alle tre artiklene er publisert av NRK og inkluderer en faktaboks hvor 

selvmordsmetode nevnes. Selv om faktabokser skal virke opplysende, er det ikke all informasjon 

som er nødvendig. For eksempel i dette tilfellet, kan det ha lite verdi å nevne selvmordsmetode i 

en artikkel rettet mot forebygging fordi det kan motarbeide hensikten med artikkelen. Det som 

burde bli nevnt, er hvor man kan få hjelp og denne informasjonen mangler både i artiklene og i 

faktaboksen.   

 

Resultatene fra analysen tyder på at det er visse temaer hvor det er større sjanse for å dele 

selvmordsmetode. Det er kanskje fordi man er mer fokusert på artikkelens tema enn hvilken 

skade innholdet kan ha. I alle tilfeller hvor selvmordsmetode blir beskrevet, bør det være en 

vurdering av de forskjellige redaksjonene hvorvidt slik informasjon er nødvendig og hvilken 

hensikt det har. Journalister bør sette seg inn i hvilken nytteverdier å nevne selvmordsmetode 

har, særlig når forskning viser at det kan ha fatale konsekvenser ved uaktsom omtale.  

 



72 

 

Oppgang i kritisk journalistikk   

I 2017 ble noen eller noe kritisert i 64 % av artiklene. Sammenlignet med 2006 og 2014 er dette 

en stor vekst (se tabell 26, vedlegg 3.). I 2006 kan man se at 27 % av artiklene inneholder kritikk 

og i 2014 hadde denne prosenten steget til 33 %. Kritisk journalistikk er essensielt for at 

samfunnet skal bli opplyst, det er samfunnsnyttig og viktig. I Vær Varsom-plakaten er ett av de 

første punktene, punkt 1.4, om kritisk journalistikk. «Det er pressens rett å informere om det som 

skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk 

søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle» (PFU, 2019). 

 

Kritisk journalistikk rettet mot selvmordsproblematikken har belyst flere områder i 2017. For 

eksempel var det flere kritiske artikler skrevet om behandlingen av enslige unge asylsøkere. På 

grunn av deres uvisse fremtid i Norge, var det flere unge asylsøkere som slet med 

selvmordstanker og selvmordsforsøk. Det ble også skrevet flere artikler som rettet kritikk mot 

behandlingen av suicidale mennesker ved psykiatriske institusjoner. Et annet eksempel er da en 

skole fikk kritikk for hvordan de hadde behandlet en mobbesak som førte til at en ung jente 

begikk selvmord. 

 

Økningen av kritiske artikler kan ha sammenheng med økende åpenhet rundt selvmord i 

samfunnet. Innholdsanalysen viser at artiklene utrykker en større vilje til åpenhet i 2017 enn i 

2006 og 2014 (se tabell 25, vedlegg 3). I 2006 utrykte 11 % av artiklene åpenhet og dette økte i 

2014 til 71 %. I 2017 hadde denne prosenten økt til 75 %. Dess mer åpen man blir om temaet 

selvmord, desto lettere kan det være for de som har kritikkverdige ytringer å stå frem og bli hørt. 

Det blir en større plattform for de som ønsker å ta opp svikt eller feil behandling. 

 

Det er viktig at flere aspekter i samfunnet blir tatt opp slik at det ikke blir glipper i hva som 

omtales. «I et demokratisk perspektiv er det viktig at det ikke utvikler seg omfattende blindsoner 

i journalistikken, og særlig vil vedvarende lav eller manglende dekning av temaer og 

samfunnsområder som det er vesentlig at borgerne får kunnskap om, være problematisk» 

(Medietilsynet, 2018, s. 138). Dess mer selvmord tas opp på en fornuftig måte, dess bedre og 

mer opplyst blir samfunnet. 

 



73 

 

Mer hjelp, mindre informasjon  

Andreassen & Lamark anvendte ikke variabler om hvorvidt artikler inneholdt informasjon om 

hvor man kan oppsøke hjelp, derfor er mine resultater kun sammenlignbare med Desroches sine 

funn fra 2014.  

 

Analysen viser at 77 % av selvmordsomtalene publisert i 2017 ikke har noen form for 

informasjon om hvor man kan få hjelp eller hvordan håndtere selvmordstanker (se tabell 13, 

vedlegg 2). 19 % av artiklene informerer om hvor man kan få hjelp, mens 1 % informerer om 

hvordan håndtere selvmordstanker. Resterende 3 % har både informasjon om hvordan håndtere 

selvmordstanker og hvor man kan få hjelp.  

 

Sammenlignet med Desroches studie basert på artikler fra 2014, er det en stor oppgang av 

artikler som ikke gir informasjon om hjelp (se tabell 29, vedlegg 3). Desroches fant at, «Nesten 

tre av fem selvmordsomtaler (57 %) formidler ingen informasjon om hjelp. Kun et fåtall av 

selvmordomtalene (6 %) formidler direkte informasjon om hjelp. 28 % gir indirekte informasjon 

om hjelp» (Desroches, 2016, s. 11).  

 

Desroches skiller mellom direkte og indirekte hjelp. Desroches definerer direkte hjelp som 

«telefonnummer og/eller nettsideinformasjon direkte til en hjelpeinstans» og definer indirekte 

hjelp som «referanser i artikkelen om muligheten for å få hjelp fra en psykolog, fastlege, lærer, 

venn osv» (Desroches, 2016, s. 11). Jeg har ikke skilt mellom indirekte og direkte informasjon 

om hjelp. 

 

I følge WHOs veileder burde artikler «…gi kontaktinformasjon til hvor man kan få profesjonell 

hjelp ved bunnen av hver artikkel som handler om selvmord. Det burde inkludere hjelpelinjer, 

krisesenter og andre organisasjoner som jobber med å forebygge selvmord» (WHO, 2017, s. 4). 

Jeg har basert min variabel, variabel 13, på dette. Om en artikkel ikke hadde slik 

kontaktinformasjon, som ved slutten av artikkelen eller i en faktaboks, har artikkelen blitt 

klassifisert som at den ikke inneholder informasjon om hjelp.  
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Det er viktig at artikler oppgir direkte informasjon som kan nå ut til de som kan trenge det, ikke 

skjult ved å bruke referanser i teksten. Jeg har også inkludert en kategori: inneholder artikkelen 

informasjon om hvordan håndtere selvmordstanker fordi det står i WHOs veileder sammen med 

rådet om å ha info om hjelp (WHO, 2017, s. vii).  

 

Om jeg hadde valgt å kode med like kategorier som Desroches, hadde resultatet vært noe 

annerledes fordi det ville inkludert kategorien «indirekte informasjon». Men resultatet for dirkete 

informasjon ville vært det samme. Selv om mine resultater viser at det er færre artikler som har 

informasjon, er det flere som gir direkte informasjon i 2017, 19 %, enn i 2014, 6 % (se tabell 29, 

vedlegg 3). Det er en positiv økning fordi det peker på at flere journalister er klar over hvor 

viktig det er å opplyse sine lesere om hvor man kan søke hjelp og det kan være et forebyggende 

tiltak.   

 

Selv om det er en stor økning i hvor mange artikler som inkluderer informasjon om hvor man 

kan søke hjelp, er det fortsatt potensiale for forbedring. For å si noe om hvorfor det oppgis lite 

informasjon om hvor man kan få hjelp i artiklene fra 2017, må man se nærmere på de forskjellige 

mediene og deres samfunnsrolle.  

 

Tabell II: Medium x hvordan handtere selvmordstanker og hvor man kan få hjelp 

 
håndtere 

selvmordstanker 
få hjelp 

håndtere 

selvmordstanker 

og få hjelp 

Ikke 

omtalt 
Total 

 

Total i 

% 

Type 

medium 
      

VG 0 % 28 % 0 % 72 % 47 24 % 

TV2 3 % 5 % 0 % 92 % 39 20 % 

NRK 1 % 20 % 5 % 74 % 108 56 % 

Total 1 % 19 % 3 % 77 % 194 100 % 
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56 % av alle artiklene i innholdsanalysen er fra NRK. VG står for 24 % av artiklene og TV2 med 

20 % av alle 194 artiklene. Av VGs 47 artikler, var det 28 % som inkluderte informasjon om 

hvor man kan få hjelp. VG er det mediet som oftest inkluderer informasjon om hjelp.  

 

NRK er det mediet som skriver mest om selvmord, og det er flere forklaringer på hvorfor. «Når 

NRK sammenlignes med hele medielandskapet, har NRK betraktelig mer innhold om geografi, 

språk, ulykker og trafikk enn de øvrige aktørene (Medietilsynet, 2018, s. 110).  

 

NRK har ikke bare dekning av nasjonale og utenlandske saker, men dekker også lokale nyheter. 

NRK dekker distriktene i hele Norge og det fører til et mangfold av publiseringer, både lokalt og 

nasjonalt. Flere lokale saker blir tatt frem nasjonalt via NRKs nettside «dette gjenspeiler NRKs 

distriktskontorstruktur og at NRKs nettsted er en portal for NRKs regionskontorer» 

(Medietilsynet, 2018, s. 110).  

 

NRK har et særegent ansvar som allmennkringkaster og jobber for å opplyse befolkningen tvers 

over landet. «Som offentlig finansiert allmennkringkaster har NRK et særlig ansvar for å 

oppfylle sosiale, demokratiske og kulturelle behov i samfunnet» (Medietilsynet, 2018, s. 138).  

Dette forklarer hvorfor NRK har størst andel publiserte saker, men ikke hvorfor kun 20 % av 108 

artikler inkluderte informasjon om hvor man kan få hjelp.  

 

NRK har et stort potensial til å nå ut over hele Norge med sine lokale og nasjonale artikler, og er 

derfor en viktig plattform for å spre riktig og forebyggende kunnskaper om selvmord. Som 

tidligere nevnt, har NRK et ansvar ovenfor samfunnet som statskanal til å oppfylle forskjellige 

informasjons behov. Det er uansvarlig å skrive om selvmord uten å oppgi informasjon om hjelp. 

Forskning har vist hvordan smitte kan skje ved uansvarlig dekning av selvmord. WHO 

oppfordrer til å gi forebyggende informasjon for å støtte «personer som er sårbare eller vurderer 

selvmord som resultat av å lese artikkelen» (WHO, 2017, s. 4). 

 

TV2 har færrest publiserte artikler om selvmord og det utgjør 20 % av alle artikler. Blant de 

publiserte artiklene fra TV2, inneholder kun 5 % informasjon om hvor man kan få hjelp. «… 

nettsidene til allmennkringkasterne TV 2 og NRK har klart forskjellig innholdsprofil, der NRK 
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prioriterer politikk og sosiale spørsmål mer enn TV 2, og TV 2 prioriterer sport og kultur mer 

enn NRK» (Medietilsynet, 2018, s. 115). Dette kan forklare hvorfor TV2 har færrest publiserte 

selvmordsomtaler og i tillegg har minst info om hvor man kan få hjelp. TV2 har et annet fokus 

når det gjelder innhold enn NRK. Det kan være at redaksjonene og journalistene som jobber i 

TV2,  har liten erfaring med å skrive om selvmordsomtaler, noe som kan føre til usikkerhet om 

hva som er rett og galt.  

 

I slutten av 2018 hadde flere journalister og redaktører ytret ønsker om en ny diskusjon rundt 

hvordan omtale selvmord i media. Det kan virke som at journalister er redde for å skrive om 

selvmord eller at punkt 4.9 i VV-p ikke er tydelig nok.   

   

Etter å ha sett TV2-programmet Vårt lille land, hvor episoden handlet om en mor som forteller 

om livet etter sin sønns selvmord, ønsker TV2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække en ny 

diskusjon rundt medias omtale av selvmord:  

 

Moren forteller at taushet rundt å si at sønnen tok sitt eget liv er så sterkt at det hadde vært 

enklere for henne å si at sønnen døde i en ulykke. Min konklusjon er at vi i mediene har 

medvirket til å skape dette tabuet (Aftenposten, 2018).    

   

Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke, er åpen for en ny diskusjon rundt VV-p 4.9-punkt.    

«Vi ser at endringene i forrige runde ikke var nok. Det er fremdeles en berøringsangst i 

redaksjonene, og det er krevende å vite hvor man skal legge seg» (Aftenposten, 2018).   

 

Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, er en av flere som 

vil ha en ny debatt om hvordan mediene omtaler selvmord. «Tolv år etter at ‘selvmordspunktet’ i 

Vær Varsom-plakaten ble endret, trenger vi en ny debatt om ordlyden og måten vi omtaler 

selvmord på. Mye tyder på at dagens 4.9-punkt blir for vagt og vanskelig å forstå» (Nybø, 

2018).   

   

Nybø mener at det største problemet i «norske medier er at de er for forsiktige i møtet med 

selvmord, enn at det skjer presseetiske overtramp» (Nybø, 2018). Usikkerheten som Nybø 
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beskriver rundt punkt 4.9 i VV-p, kan peke på hvorfor 77 % av artiklene om selvmord i 2017 

ikke inkluderer informasjon hvordan håndtere selvmordstanker eller hvor man kan få hjelp.  

 

I 2019 har det vært nye diskusjoner rundt hvordan pressen omtaler selvmord og en ny veileder 

ble lansert av Norsk Redaktørforening (Enge, 2019). Nybø har vært involvert med å forme den 

nye 20-sider lange veilederen, som skal «oppfordre journalister til å være åpne» (Enge, 2019). 

Nybø mener det fortsatt er utfordringer knyttet til selmordsomtale i norsk presse. «Det finnes 

mange tabuer, og det er vanskelig å vite hvor grensene går» (Enge, 2019). Selvmord er fortsatt 

tabubelagt i pressen. Selv om NRK, TV2 og VG er forskjellige i hvordan de fokuserer på 

innhold, kan man se likheter i hvordan de omtaler selvmord.  

 

Det faktum at medier som følger Redaktørplakaten ligner hverandre i dekningen av de 

journalistiske kjerneområdene, er en naturlig følge av deres samfunnsoppdrag … Derfor er 

en regelmessig oppfølging av innholdstilbudet fra NRK og de andre mediene viktig for å 

kunne vurdere mangfoldet i det samlede innholdstilbudet (Medietilsynet, 2018, s. 138).   

 

Dette viser hvor viktig det er å forske på mediene, for å se på hva som blir skrevet og ikke. 

Særlig er det essensielt å se på hvordan mediene omtaler selvmord.  

 

5.2 Blogg vs. media 2017 
For å svare på oppgavens problemstilling om hvordan selvmord omtales på blogg, har 

blogginnlegg resultatene fra innholdsanalysen blitt sammenlignet med pressens resultater fra 

2017. Funnene har så blitt drøftet i lys av tidligere presentert teori. Det vil særlig bli lagt vekt på 

hvorvidt blogginnleggene følger eller bryter WHOs oppdaterte veileder for omtale av selvmord i 

mediene fra 2017. Vedlagt er en oversikt over alle tabeller som viser resultatene fra 

innholdsanalysen (vedlegg 2).  

 

Flere lignende resultater  

Innholdsanalysen viser flere like eller lignende resultater mellom blogginnlegg og artikler som 

omtalte selvmord i 2017. Generelt tyder resultatene på at blogg og media skriver innenfor WHOs 

råd, med noen unntak.  
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Av 82 blogginnlegg, var det 58 innlegg (71 %), som ikke inkluderte informasjon om hvordan 

håndtere selvmordstanker eller hvor man kan få hjelp. 77 % av 194 artikler publisert i 2017, 

hadde ikke informasjon om hvordan håndtere selvmordstanker eller hvor man kan få hjelp.  

 

Blogg har flere innlegg som inneholder informasjon om hvor man kan søke hjelp og hvordan 

håndtere selvmordstanker, men det er ikke stor forskjell fra pressen. 19 % av artiklene opplyser 

hvor man kan søke hjelp, mens 18% av blogginnleggene gjør det samme. Den største forskjellen 

er at flere blogginnlegg inneholder informasjon om hvordan håndtere selvmordstanker, 7 % (se 

tabell 13, vedlegg 2).  

 

WHO er tydelig på at alle selvmordsomtaler skal inneholde informasjon om hvordan man kan 

håndtere selvmordstanker og hvor man kan søke hjelp (WHO, 2017, s. 4). I første del av 

drøftingen, viste det seg at norsk presse har økt antall artikler som inneholder direkte 

informasjon om hjelp fra 6 % i 2014 til 19 % i 2017. Hvilken utvikling blogg har hatt fram til 

2017, er uvisst, men en nærme titt på blogg kan hjelpe med å si hvorfor 71 % utelater 

forebyggende informasjon.  

 

Hvem som helst kan starte en blogg og hensikten kan være varierende. Det har blitt estimert at 

196 000 nordmenn over 14 år hadde blogg i 2016 (Eriksen & Ingebrethsen, 2016). Tradisjonelt 

sett startet blogg som en nettdagbok og var et sted hvor unge jenter delte åpent som sine psykiske 

problemer (Bjørkelo, 2013, s. 232).  

 

Temaet som var mest omtalt på blogg i 2017, var «psykiatri» 20 %, etterfulgt av 18 % om 

«selvmordsforsøk/selvmordstanker» (se tabell 4, vedlegg 2). Ifølge resultatene av variabel 6, 

handler 40 % av blogginnleggene om konkrete selvmord eller selvmordstanker. 

Innholdsanalysen viser at psykisk helse fortsatt var aktuelt på blogg.  

 

I gjennomgangen av blogginnleggene i innholdsanalysen, var det flere som blogget om sine egne 

erfaringer med selvmord og benyttet bloggen som et fristed for å dele sine tanker. Noen bloggere 

var helsearbeidere innenfor psykiatrien og benytter blogg for å gi råd og fakta om mental helse. 
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Andre bloggere var innom temaet, men bloggen i sin helhet hadde ikke fokus på 

selvmordsproblematikken 

 

Mangfoldet av forskjellige bloggere og hensikten med bloggen kan påvirke hvilken informasjon 

som blir delt. Det kan være at noen bloggere ikke er klar over hvor man kan få hjelp eller hvor 

viktig det er å informere sine lesere. Det er også mulig at en blogger er mer fokusert på å få delt 

sine tanker enn å tenke på mulige sårbare mottakere.  

 

Forskjellig ordbruk 

Resultatene fra innholdsanalysen viser at pressen oftere benytter begrepet «ta sitt eget liv» enn 

«selvmord». Søkeordet som fikk flest treff på blogginnlegg var «selvmord», 30 %, mens 

det søkeordet som fikk flest treff på artikler var «ta sitt eget liv», 26 % (se tabell 11, vedlegg 2).   

Disse funnene kan peke på at bloggere er mer direkte og komfortable i hva de skriver om, enn     

journalister.   

   

Tidligere var det vanlig for journalister å benytte omskrivinger da selvmord ble omtalt. 

Andreassen & Lamark fant at en tendens blant journalister i 2006 var å bruke omskrivinger, 

som begrepene «personlig tragedie» og «ingen mistanke om noe kriminelt» (2007, s. 6). 

Andreassen & Lamark mente at omskrivingen speilet hvor ubehagelig det var for 

journalister å skrive om selvmord (2007, s. 6). Desroches fant i sin undersøkelse at 

pressen ikke lengre ble benyttet omskrivinger i 2014 (2017, s. 3).  

 

Å bruke begrepet «ta sitt eget liv» er på en måte en omskriving fordi man unngår å bruke ordet 

«selvmord». Journalister er kanskje ukomfortable med å anvende ordet «selvmord» på grunn av 

tabuet knyttet til det temaet. Det kan også være at det fortsatt er usikkerheten rundt hvordan 

omtale selvmord offentlig, derfor er det foretrukke å benytte «ta sitt eget liv».  

 

Høsten 2019 utalte assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun K. Nybø, til 

Aftenposten at det fortsatt er berøringsangst blant journalister i 2019. «Selv om det er blitt mer 

åpenhet om selvmord, er det noe mange journalister og redaktører synes det er vanskelig å 
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forholde seg til» (Enge, 2019). Nybøs uttalelser kan stemme med resultatene fra 2017. Selv to år 

etter 2017, er det fortsatt usikkerhet blant pressen om hvordan selvmord skal omtales.    

 

Høyere omtale av selvmordsmetode på blogg 

De fleste blogginnlegg og artikler inkluderer ikke omtale av selvmordsmetode (se tabell 14, 

vedlegg 2). Men det er en høyere prosent av blogginnlegg, 15 %, som beskriver 

selvmordsmetode enn det forekommer i artikler, 10 %. Konsekvensene av å dele detaljert 

informasjon kan være fatale. 

 

I følge WHOs veileder og VV-p punkt 4.9 skal man unngå all omtale av metode på grunn av 

mulig smitteeffekt. Som tidligere omtalt i den teoretiske bakgrunnen til denne oppgaven, har 

forskning vist at om man detaljert beskriver selvmordsmetode kan det inspirere eller påvirke 

andre. 

 

Norsk presse har siden etableringen av VV-p i 1934, hatt restriksjoner når det gjelder 

selvmordsomtale (Nybø, 2007, s. 21). Bloggere har, som tidligere nevnt, ikke en redaktør eller 

presseetiske regler som må følges slik som NRK, VG og TV2 har. Det bloggere må forholde seg 

til, er bloggplattformens egne retningslinjer.   

 

En av retningslinjene som blogg.no har satt, er at en blogg som «forherliger, fremmer eller 

alminneliggjør selvskading, selvmord og lignende» vil bli slettet (blogg.no, 2019). Flere 

blogginnlegg i innholdsanalysen bryter denne retningslinjen, men blogginnleggene ble ikke 

slettet.  

 

Det kan være at andre blogginnlegg har blitt slettet på grunn av brudd på retningslinjer. De har 

da ikke har vært tilgjengelige for denne oppgaven. Likevel har jeg funnet flere innlegg som 

inneholder tydelige brudd.    

 

Bilder og sensasjonelt språk 

Innholdsanalysen viser at 2,5 % av artiklene og 6 % av blogginnleggene inkluderer bilder eller 

video som er tilknyttet til selvmord eller selvmordsforsøk (se tabell 16, vedlegg 2).  

http://blogg.no/
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En av artiklene publisert av NRK, inneholder en video av en mann som blir skutt av politiet i 

Bergen. Artikkelen handler om den overlevende mannen som gikk til angrep på politiet i håp om 

å bli drept. NRK omtaler det som fenomenet «suicide by cop» og oppgir fakta om fenomenet. 

Det som ikke blir oppgitt, er informasjon om hvor man kan søke hjelp eller annen forebyggende 

informasjon. I en annen artikkel av NRK som omhandle behandlingen av suicidale mennesker, 

benyttes det et bilde av noen som kutter håndleddet med et barberblad. Bildet er en illustrasjon, 

men gir sterke inntrykk. Heller ikke i denne artikkelen er det opplyst om hvor man kan søke 

hjelp.  

 

Flere blogginnlegg inkluderer bilder som viser selvmordsmetode. Ett blogginnlegg har et bilde 

av noen som står på kanten av en bro og et annet innlegg benytter et bilde som viser en person 

som går på togskinner. Felles for disse innleggene er at det ikke er oppgitt informasjon om hjelp. 

I tillegg er det ett blogginnlegg som inneholder en video av selvmordscenen til hovedfiguren i 

Netflix-serien 13 Reasons Why.  

 

Slik bruk av bilder er imot rådene fra WHOs veileder fra 2017. Problemet med å bruke video og 

bilder er at det kan trigge andre mennesker. Det kan trigge de som går rundt med 

selvmordstanker og andre mennesker i sårbare posisjoner.  

 

Det står ikke noe om bruk av bilder i punkt 4.9, men det står at man skal unngå «andre forhold 

som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger» (PFU, 2019). Bildene og videoen som ble 

brukt i de forskjellige blogginnleggene, er brudd på blogg.no sine retningslinjer fordi de kan 

fremme selvmord. Det er ikke bare bildebruken på blogg som fremmer selvmord.  

 

Resultater fra innholdsanalysen viser at 6 % av blogginnleggene inneholder sensasjonelt språk, 

hvor kun 0.5 % av artiklene benytter sensasjonelt språk (se tabell 20, vedlegg 2). Blogginnlegg 

bruker sensasjonelt språk som kan føre til glorifisering av selvmord. Blogginnleggene fremstilte 

selvmord som siste utvei og at det ikke eksisterer noen form for hjelp. Dette er et klart brudd på 

både WHOs veileder og retningslinjer gitt av blogg.no. Selv om noen av resultatene kan virke 

små, kan de enkelte blogginnleggene ha fatal effekt på sårbare lesere.  
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Resultatene viser at det er viktig å forske på forskjellige typer medier, fordi man kan bedre forstå 

hvilken informasjon som blir spredt og er tilgjengelig på nett. Forskning på sosiale medier og 

selvmord er særlig aktuelt. 

 

Høsten 2019 avdekket NRK et hemmelig nettverk på Instagram (Moland & Solvang, 2019). I 

dette nettverket delte norske unge jenter innhold, som bilder og videoer, av selvskading og 

selvmordsmetoder (Moland & Solvang, 2019). Flere hundre norske jenter, fra hele Norge, tar del 

i slike hemmelige nettverk og i tidsperioden 2014 til 2019 har 15 jenter tatt livet sitt (Moland & 

Solvang, 2019). Slike hemmelige nettverk på sosiale medier minner om hvordan blogg var før. I 

starten var blogg benyttet av unge jenter som lukkede miljøer, hvor man kunne dele tanker om 

selvskading og selvmord (Bjørkelo, 2013, s. 232). For å forebygge selvmord er det viktig å 

omtale og forske på slike lukkede miljøer. Ved å avdekke dette miljøet belyser NRK at 

selvmordsproblematikken er landsdekkende og det er viktig å omtale problematikken.   

 

Rollen som blogger er mangfoldig. Noen bloggere kan ønsker å bli kjent, mens andre kan bruke 

blogg som et sted hvor man kan få luftet tankene sine. Bloggeres bakgrunn, arbeid og hvilket 

bekjentskap de har til selvmordsproblematikken, påvirker hvordan de skriver om selvmord. Noen 

av innleggene var preget av detaljerte beskrivelse av selvmordsmetoder og selvmordstanker. 

Andre skriver forebyggende innlegg og ønsker å åpne opp samtalen rundt 

selvmordsproblematikken.  

 

Blogg og norsk presse unngår ofte å skrive eksplisitt om selvmord, noe som er i tråd med WHOs 

veileder, men viktig forebyggende informasjon blir utelatt. Dette kan peke på at WHOs veileder 

for omtale av selvmord ikke er godt kjent i medielandskapet, og at resultatene fra 

innholdsanalysen er litt tilfeldig.  

 

Norsk presse har et samfunnsoppdrag og må å opplyse samfunnet med rett informasjon 

(Medietilsynet, 2018, s. 138). Bloggere har ikke et slikt oppdrag, fordi blogg er en åpen plattform 

til den som måtte ønske å benytte den. Bloggere må ikke forholde seg til pressens etiske 

regelverk, men de må følge bloggportalens egne regler. For å kunne påvirke hvordan bloggere 

omtaler selvmord, bør de forskjellige bloggplattformene, som blogg.no, engasjeres.   
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6. Diskursanalyse 
 

Diskursanalyse er et viktig verktøy for å undersøke hvordan språket skildrer forskjellige 

forståelser av virkeligheten (Aaby, 2014). Vår forståelse av verden påvirker hvordan vi omtaler 

den, og hvordan vi omtaler verden påvirker hvordan vi forstår verden (Johannessen et al., 

2018, s. 74). Ved å foreta en diskursanalyse av blogginnleggene får jeg undersøkt hvordan 

bloggere forstår selvmord ved bruk av ord, og hvordan ordene kan påvirke andres forståelse.  

 I denne diskursanalysen har jeg analysert fire utvalgte blogginnlegg fra innholdsanalysen. Fire 

forskjellige bloggere står bak blogginnleggene og samtlige har gitt samtykke til å være en del av 

oppgaven. For å bevare forskningsetikken og beskytte personvern, har imidlertid alle direkte 

identifiserbare momenter blitt fjernet. Blogginnleggene er nummerert og bloggerne bak 

innleggene har fått nye, anonyme navn, A, B, C og D. Bloggerne vil også omtales som «hen» i 

analysen.    

 

For å kunne gjennomføre en diskursanalyse er det nødvendig å ha kunnskap om det aktuelle 

fagfeltet (Johannessen et al., 2018, s. 84). I mitt tilfelle har det vært betydelig å bli kjent med 

fagfeltene blogg og selvmord. Diskursanalysen knytter sammen fagfeltene fordi tekstformen er 

blogg og temaet er selvmord. Ved bruk av teori og litteratur tidligere presentert i kapittel 2, 

hvor temaene blogg og selvmord grundig gjennomgås, har jeg analysert hvilke diskurser 

som eksisterer i blogginnleggene.   

  

Først har jeg søkt å analysere blogginnleggene på sine egne premisser. Jeg har fokusert 

på blant annet hvilken type tekst det er, hvem mottakerne er, hvilke type virkemidler som er 

brukt og hvilke tankesett teksten fremmer. For å gjennomføre dette har jeg tatt i bruk teori om 

blogg og bloggens rolle i Norge.   

  

I samme del har jeg utforsket innleggene nærmere, og sett på blogginnleggene i forhold til 

problemstillingen, for å kunne svare på hvordan bloggere omtaler selvmord. Jeg har anvendt 

teori om selvmord og selvmordsomtale, som retningslinjer gitt av WHO, tidligere forskning, 

og resultater fra innholdsanalysen. Jeg har vært på utkikk etter hvilke diskurser som dominerer i 

fremstillingen av selvmord blant norske bloggere.   
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Til slutt har jeg en oppsummering av diskursanalysen, hvor jeg har jeg drøftet funn på tvers av 

blogginnleggene. Jeg har sett på likheter og forskjeller i skildringen av selvmordsproblematikken 

på blogg, og diskutert hvilken betydning det kan ha for de som leser blogginnleggene.   

 

6.1 Blogginnlegg 1. av blogger A  
Blogger A benytter bloggen som et sted hvor hen kan dele «sin historie» og 

bruker den for å «komme seg videre». Hensikten uttrykt i blogginnlegget er å dele 

sine personlige meninger om selvmordsproblematikken.   

  

Bakgrunnen for blogginnlegget er at blogger A har sett Netflix-serien 13 Reasons Why og føler 

en trang for å skrive etter å ha sett ferdig serien, «Jeg har nettopp sett siste episode av 

13 Reasons Why, og bare MÅ skrive dette innlegget for å få det ut rett og slett!». Blogger A har 

blitt engasjert av TV-serien til å dele noe personlig med sine lesere, mottakere, og bruker 

bloggen som et sted for å sette ord på følelsene sine.   

   

Blogg ble i starten brukt som en type dagbok på nett hvor man kunne dele sine tanker fritt, 

uansett hvor mørkt, men utviklet seg til å bli mer overfladisk og «rosa» (Bjørkelo, 2013, s. 236). 

Rosabloggere ble så populære at de overskygget de «mørke» nettdagbøkene (Bjørkelo, 2013, s. 

236). Blogger A går tilbake på tradisjonen om å være en digital dagbok, hvor hen kan dele sine 

tanker og historie.  

  

Det er en muntlig teksttype og det er tydelig at blogger A er engasjert i det hen skriver om. Blant 

virkemidlene man kan gjenkjenne i teksten er repetisjoner, store bokstaver og utropstegn. Disse 

virkemidlene skaper et kraftuttrykk og teksten fremstår som om det var en tale. Blogger A bruker 

også korte setninger, ofte bestående av ett ord, for å skape kraft i teksten. Hen bruker retoriske 

spørsmål for å fremme sine poeng.  

  

Hen benytter hashtags i bunnen av blogginnlegget, som «selvmord», «smerte» og 

«fortvilelse». Hashtags kan bli brukt for å kategorisere blogginnlegget og nå ut til flere. Som 

leser kan man søke etter emner, og da er hashtags et viktig verktøy for å nå ut til leserne.  
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Innlegget inneholder to bilder. Det første bilde er plassert rett etter tittel og innledning av teksten. 

Bildet er sort/hvitt og viser en løkke som henger i luften. Bildet kan illustrere en 

selvmordsmetode, fordi løkken kan bli brukt til å begå selvmord. Bilde nummer to er plassert i 

slutten avblogginnlegget og er et sitat hvor det står, «Everyone you meet is fighting a battle you 

know nothing about. Be kind. Always». Sitatet referer til at man bør være snill med alle 

mennesker man møter, fordi man vet ikke hvilken kamp de står overfor.   

  

Sitatet ble også brukt i 2. sesong av NRKs ungdomsserie, SKAM. Serien handlet om 

videregående elever og fremstilte deres utfordringer på en ærlig måte (Michalsen, 2017). SKAM 

oppnådde enorm popularitet blant ungdom i Norge, men også voksne fulgte tett med på serien 

(Michalsen, 2017). Sesong 2 av SKAM ble publisert i 2016, ett år før blogginnlegget ble 

publisert.   

  

Blogger A referer ikke direkte til SKAM i teksten, men bruk av sitatet vil treffe yngre lesere som 

har et forhold til TV-serien. Ved bruk av sitatet kan en dermed argumentere for 

at teksten retter seg mot ungdomskulturen. Sitatet fremmer et tankesett om at man ikke er alene, 

og at alle har noe de sliter med, selv om man ikke kan se det. Det er en 

diskurs om empati, og teksten sitt budskap er at man må ta vare på hverandre.  

Blogginnlegget kan også treffe et yngre publikum på grunn av omtalen av Netflix-

serien 13 Reasons Why fordi serien, i likhet med SKAM, er en ungdomsserie. 

13 Reasons Why handler om selvmordet til en high school-elev i USA og hvorfor eleven valgte å 

ta livet sitt. Serien ble publisert i 2017, og fikk mye oppmerksomhet på grunn av handlingen og 

støtende innhold (Røed, 2017).   

  

Katalysen for blogginnlegget var serien 13 Reasons Why og blogger A mener at serien 

glorifiserer selvmord, særlig blant unge. Serien preget mediebildet i samme tidsrommet som 

blogginnlegg 1. ble publisert. Flere blogginnlegg og nyhetsartikler ble skrevet om 

13 Reasons Why som var et av temaene det ble mest skrevet på bloggen, med 13 % av alle 

blogginnlegg (se tabell 4, vedlegg 2). Samtidig ble det rapportert om flere selvmord blant 

ungdom i lokalmiljøer i Trondheim og på Lillehammer, da ble 13 Reasons Why trukket frem for 
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å ha kunne påvirket ungdommene (Røed, 2017). Blogginnlegget hadde større sjanse for å bli 

synliggjort fordi innlegget var aktuelt i forhold til mediebildet.  

  

I en diskursanalyse kan det hende at tekster motsier seg selv når tematikken er intrikat 

og omfattende, fordi det kan være vanskelig å skape en klar fremstilling (Johannessen et 

al., 2018, s. 79). Selvmord er et omfattende tema og har lenge vært tabubelagt, i tillegg har ikke 

blogg et tydelig oppsett som en artikkel har, og dette kan føre til at diskursene bli uklare. Det er 

flere motsetninger i innlegget som truer empati-diskursen i blogginnlegg 1.   

  

Blogger A oppfordrer de som sliter med selvmordstanker til å nå ut og søke hjelp, men hen 

henviser ikke til hvor. Det mangler informasjon om hvor man kan søke hjelp, som en hjelpelinje 

via telefon eller nettside.   

  

Plassering av bildene i teksten er interessant. Det første bildet er mørkt og illustrerer død 

ved å avbilde en løkke. Det kan assosiere at det ikke finnes håp og at selvmord er den eneste 

utvei. I teksten rundt bildet spør bloggeren hvorfor mennesker velger å ta livet sitt og tar opp 

handlingen i 13 Reasons Why. Teksten får et ekstra dystert preg på grunn av bildet.   

  

Det andre bilde har en lettere tone og oppfordrer til å være imøtekommende mot andre. Bildet er 

i slutten av innlegget hvor blogger A oppfordrer leserne til å velge livet og at «ingenting er så ille 

at det ikke kan bli bedre». Bildene representerer to forskjellige ting og sammen gir de blandede 

inntrykk.   

 

Det er tydelig at blogger A sine personlige erfaringer har farget hens forståelse av 

selvmordsproblematikken og syn på selvmord. Tidlig i teksten nevner blogger A at hen har selv 

opplevd selvmord på nært hold og kjenner seg igjen i rollen som etterlatt. Sorg og sinne kommer 

frem i tekstens påstander.  

  

Blogger A påstår at det er kynisk å ta livet sitt og at «mange gjør det nok for oppmerksomhet». 

Hen påstår også at det er kun når noen har tatt livet sitt, at andre mennesker rundt bryr seg. Disse  
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påstandene sammen med informasjonen om at blogger A har erfart selvmord, bygger 

på forståelsen av at hen er i en sårbar posisjon.  

  

Helt i slutten av innlegget oppfordrer blogger A å «velge livet» og kommer med utsagn om at det 

alltid kan bli bedre. Generelt viser teksten liten kunnskap om selvmordsforebygging og 

inneholder motsetninger. Selv om teksten i seg selv viser fram lite kunnskap om 

selvmordsforebygging, betyr det ikke dermed at den som skriver ikke besitter denne kunnskapen, 

men det kommer ikke til utslag i teksten. Dette kan skyldes blogger A sin sårbare posisjon som 

pårørende og behovet for å dele sine personlige erfaringer.  

 

6.2 Blogginnlegg 2. av blogger B  
Målet med blogginnlegg 2. er å belyse lesere om selvmord og depresjon. Innlegget fremstår 

mer som en informerende tekst enn et personlig innlegg. Det er ingen informasjon om hvordan 

blogger B har blitt påvirket av selvmordsproblematikken, men hen fremstår som engasjert og 

troverdig i ønsket om å åpne opp til dialog om selvmord. Blogginnlegget legger vekt på hva som 

kjennetegner en person med depresjon og selvmordstanker, fakta om selvmord i Norge og hva 

leseren kan gjøre for å hjelpe noen som sliter.   

  

Selv om teksten ikke bærer et personlige preg, som skildringer fra eget liv, bruker blogger B 

flere virkemidler for å berøre og fange interessen til leseren. Blogger B starter innledningen av 

innlegget med det samme spørsmålet som er i tittelen. Detteforsterker innleggets tema og får 

leseren til å tenke. Hen begrunner påstandene sine ved å oppgi fakta og 

statistikk. Hen skriver direkte til leseren og bruker 2. person. Hen bruker flere adjektiv og 

metaforer for å berike teksten, blant annet beskriver hen depresjon som «det svarte hullet».   

 

Blogger B har brukt selvmordet til skuespilleren Robin Williams for å bygge på forståelsen 

om at depresjon og selvmord kan ramme hvem som helst. Williams var en verdenskjent 

skuespiller, kjent for sine roller i barnefilmer og komedier. Det var mange som var overrasket da 

han tok livet sitt og hans død ble dekket i medier fra hele verden. «Hvordan kunne noen som så 

ut til å være så lykkelige i virkeligheten være så veldig deprimert? Sannheten er at mange, mange 

mennesker står overfor samme kamp hver eneste dag». Blogger B gir selvmordsproblematikken 
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et kjent ansikt ved å omtale selvmordet til Williams. Hen vil fange lesere i alle 

aldre fordi av Williams sine filmer og rollefigurer er kjent av både vokse og barn.   

  

Blogginnlegget inneholder ett bilde, i starten av innlegget, som illustrerer en «normal» og en 

«deprimert» hjerne. På bildet er også sitatet «Get over it lots of people have it worse» og 

«Depression». Det er gjennom en CT-undersøkelse det er mulig å forstå hvordan en deprimert 

hjerne ser ut, ikke ved å se på en person med egne øyne. I likhet med sitatet brukt i blogginnlegg 

1., bygger bildet på forståelsen at man ikke alltid vet hvordan andre mennesker har det. 

Teksten fremmer diskurs om empati ved at tankesettet som kommer frem er at hvem som helst 

kan ha selvmordstanker, og enhver kan hjelpe til.   

  

Ordet «selvmord» blir brukt to ganger i blogginnleggets tittel og er derfor ikke i tråd med råd fra 

WHO. I følge WHOs retningslinjer for omtale av selvmord i media, skal man ikke benytte 

ordet «selvmord» i tittelen fordi det kan føre til at man presenterer selvmord som en sensasjon 

(WHO,2008, s. 5). Innholdsanalysen viser at 26 % av 82 blogginnlegg hadde «selvmord» i 

tittelen (se tabell 15, vedlegg 2).  

  

Blogginnlegg 2. er det eneste innlegget som er med i innholdsanalysen, som tar opp selvmordet 

til en kjent person. Ifølge WHO skal man være varsom ved omtale av kjendiser sitt selvmord 

fordi «faren for imiterende atferd hos sårbare mennesker er spesielt stor fordi det dreier seg om 

personer som nyter stor respekt i samfunnet» (WHO, 2008, s. 6). Blogger B er innenfor 

retningslinjene til WHO fordi hen fokuserer på konsekvensene av selvmordet 

og unngår å omtale selvmordsmetode.   

  

Selv om det mangler direkte informasjon om hjelp, informerer blogger B om andre tiltak. Hen 

oppfordrer leseren til å hjelpe venner som kanskje er deprimert ved å snakke til dem, og «lær om 

ressursene i ditt område, slik at du kan hjelpe venner og kjære i nød».  
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6.3 Blogginnlegg 3. av blogger C  
Blogginnlegg 3. er rettet mot etterlatte og handler om hvordan pårørende blir påvirket av et 

selvmord. Blogger C skriver detaljert om følelser og tanker etterlatte har, både før og etter at en i 

nær relasjon har tatt livet sitt.  

  

Teksten starter med perspektivet til en etterlatt, men forflytter seg til perspektivet til den som tok 

selvmord. Hen har et bestemt utrykk og skriver som om et selvmord faktisk har skjedd. Det 

handler mer om hvordan en tenker og føler etter selvmord, enn å være et forebyggende 

blogginnlegg. 

 

Blogger C er helsepersonell innenfor psykiatrien og bruker bloggen til å dele sine refleksjoner 

rundt mental helse og psykiske lidelser. Denne informasjonen er opplyst i blogger C sin biografi. 

Det er uklart hva som har ført blogger C til å skrive blogginnlegget. Det er ikke oppgitt hvilke 

personlige erfaringer hen har til selvmord, men bakgrunnen som profesjonell helsepersonell i 

psykiatrien kommer klart frem i teksten.   

 

Blogger C bruker et faglig språk og trekker inn psykologisk teori. Hen referer til Sigmund Freud 

når hen skriver om sorg. Det spekuleres i hva Freud villa ha uttalt seg om «hva som skiller en 

sorgreaksjon ved normalt dødsfall fra sorgreaksjon ved et selvmord». Innslaget av Freud bryter 

opp teksten og skiller seg fra resten av innlegget. I starten av teksten spilles det på følelser, men 

dette endrer seg til et mer faglig preg mot slutten av innlegget. Blogger C sin forståelse av 

selvmord er sterkt preget av sin profesjonelle rolle som helsepersonell og teksten har en faglig 

diskurs innenfor psykisk helse.  

 

Det er tre bilder i blogginnlegget. Det første bildet er av en dame som balanserer på togskinner i 

en skog. Det andre bildet viser mørke greiner og busker mot en overskyet himmel. Det siste 

bildet viser en høstpreget skog og et kors foran skogen, som gir allusjoner til en grav. 

 

Bildene kan sammen representere handlingsprosessen forbundet med selvmord. Først 

selvmordet, representert av bildet nr. 1, hvor en kan tolke kvinnefiguren som suicidal. Etterfulgt 

av bildet nr. 2, som gir assosiasjoner til kulde og mørke. Dette kan tolkes som sorg følt av 
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etterlatte. Det siste bildet viser en grav omgitt av varme høstfarger og kan illustrere den siste 

fasen i sorgreaksjonen, nyorienteringsfasen (Helsedirektoratet, 20 18). Nyorienteringsfasen 

innebærer at en innser dødsfallet som et faktum og kan gå videre i livet (Helsedirektoratet, 20 

18). Bildene kan spille på følelsene til etterlatte som leser blogginnlegget, men kan ha mindre 

påvirkning på de leserne som ikke har opplevd rollen som pårørende.  

   

Det er flere elementer som ikke er i tråd med WHOs råd for selvmordsomtale i mediene.  

Blogginnlegg 3. er blant de 5 % av blogginnleggene som inkluderte bilder med referanse 

til selvmordsmetode (se tabell 16, vedlegg 2). Det første bildet viser en kvinne på togskinner, 

dette er en indirekte fremstilling av selvmordsmetode. Slike bilder kan være triggende for sårbare 

mennesker som har selvmordstanker og skal derfor unngås, ifølge WHO (WHO, 2017, s. 7). I 

tillegg til bildebruk har blogginnlegget ingen informasjon om hvor man kan få hjelp eller 

forebyggende råd, og ordet «selvmord» er brukt i tittelen.  

  

Blogginnlegget kan være til hjelp for de som ønsker informasjon om hvordan etterlatte opplever 

selvmord. Men det er ikke sikkert at de som søker trøst vil finne det på grunn av det faglige 

språket. Blogger C generaliserer ut ifra sine oppfatninger av pårørende og ilegger oppfatningen 

sin slik at det gjelder alle.    

 

6.4 Blogginnlegg 4. av blogger D   
Hensikten med blogginnlegg 4. er å åpne opp til en offentlig samtalen om selvmord, og bidra til 

selvmordsforebygging. Blogger D kommer med forslag til hvordan man kan snakke om 

selvmord på en forebyggende måte. Innlegget inneholder også historien til en som overlevde sitt 

selvmordsforsøk og som nå jobber med selvmordsforebygging.   

 

Blogger D er, i likhet med blogger C, helsearbeider som jobber innenfor psykisk helse.    

I blogger D sin biografi står det at bloggen fokuserer på «alt du vil vite om psykisk helse», og at 

innholdet på bloggen er hen sine personlige ytringer. Selv om blogger D er en fagperson, er ikke 

teksten preget av et faglig språk. Det er heller fokus på å formidle på en forståelig måte.   
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Blogger D skriver troverdig og begrunner sine påstander med eksempler. Hen inkluderer 

førstehånds-erfaringer og -råd fra en person som har prøvd å ta livet sitt. Historien til den 

overlevende gir sterke inntrykk og gir selvmordsproblematikken et ansikt. Blogger D har 

potensiale til å nå ut til et mangfold av mottakere fordi hen inkluderer et intervju med en som har 

overlevd selvmord. Særlig vil hen ha mulighet til å nå ut til mottakere som sliter med 

selvmordstanker og andre som har overlevd. Ved å personifisere selvmordsproblematikken er det 

lettere for mottakere å kjenne seg igjen eller få medfølelse, enn om det var en anonym 

problemstilling.   

 

Blogger D lenker til andre blogginnlegg og artikler underveis i blogginnlegget. Hen linker blant 

annet til et innlegg om depresjon og et innlegg om hvor man kan få hjelp. Blogger D anbefaler 

også en bok om selvmordsforebygging i slutten av innlegget sitt.  

  

Det er to bilder i innlegget. Det første bildet viser en person som sitter på en brygge og ser ut mot 

havet. Det andre bildet er av bokomslaget til boken som blogger D anbefaler. I bunnen av 

innlegget er det anvendt hashtags, som «selvmord», «forebygging» og «håp». Ved å bruke 

hashtags kan hen lettere nå ut til de leserne som ønsker å lese om selvmordsproblematikk og 

forebygging.  

  

Hen formidler at leseren selv kan være med på å skape åpenhet, «Vi kan alle bidra til å vekke det 

lille håpet som skal til for at en som har gitt opp våger å satse på livet». Dette budskapet blir 

repetert flere ganger i blogginnlegget og blogger D bruker «vi» for å bygge på forståelsen om et 

felles ansvar. I likhet med de andre blogginnleggene, bygger innlegget på forståelsen om at 

selvmord er noe alle kan bli berørt av og at det samtidig finnes hjelp. Det er en diskurs knyttet til 

empati.  

   

Et viktig budskap er at selvmordsproblematikk er et samfunnsproblem, ikke et problem for 

individer i samfunnet. «Skal man unngå at unge menn tar livet sitt, må vi lage et samfunn der 

man er åpne om at en del går rundt med tanker om å avslutte livet sitt». Blogger D simplifiserer 

ikke selvmordsproblematikken, hen viser heller at den er kompleks og har flere fasetter.   
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6.5 Oppsummering   
Diskursanalysen viser forskjellige og like verdier i tekstene, og hvordan det former hva bloggere 

skriver om selvmord. Særlig reflekteres personlige erfaringer i blogginnleggene. For to av 

bloggerne er det også tydelig at deres faglige forhold til selvmord, som helsearbeidere, virker inn 

på måten de skriver om selvmord på, og diskursen omkring selvmord. Det er flere likheter, men 

også forskjeller, i hvordan bloggerne velger å omtale selvmord   

   

Blogginnleggene kan grupperes etter tema. Blogginnlegg B og D har like formål, å snakke om og 

skape åpenhet rundt selvmord. Blogginnlegg A og C fokuserer på følelser og sorgprosessen til 

etterlatte. Blogginnlegg B og D hadde flere elementer i teksten som kan være med på å 

forebygge selvmord, som fakta og hvor man kan få hjelp. De to andre innleggene manglet 

forebyggende informasjon og begge hadde bilder som viste selvmordsmetode. Det kan peke på at 

når man skriver om en sorgprosess og etterlatte, så glemmer man at teksten fortsatt kan påvirke 

lesere som er i sårbare posisjoner. Det kan derfor være ubevisst at man utelater forebyggende 

informasjon.   

  

Det kan være skadelige konsekvenser av å skive om selvmord uten å være bevist på 

forebyggende tiltak. Sårbare grupper som oppsøker nettet for informasjon om selvmord, kan bli 

trigget eller påvirket til å ta fatale valg. Særlig er barn en utsatt gruppe som lettere påvirkes. 

Forskning viser at barn eksponeres for selvmord mer enn før.   

 

EU Kids Online sin undersøkelse av norske barns medievaner i 2018, viste at en fjerdedel (26 

prosent) av unge har vært inne på nettsider hvor det diskuteres selvmordsmetoder (2018, s. 10). 

Ifølge undersøkelsen er dette en oppgang fra 2010, hvor 9 % av barn hadde erfaring med innhold 

knyttet til selvmord på nett (EU Kids Online, 2018, s. 10). Undersøkelsen fant at det ikke var 

tilfeldig at barn endte opp på slike sider, det var positivt korrelert med psykiske vansker (EU 

Kids Online, 2018, s. 59). Noen barn søker bevist på nettet etter innhold knyttet til selvmord og 

er utsatt for påvirkning.  

 

Blogg kan være blant nettstedene barn oppsøker for informasjon om selvmord. Blogg kan være 

med på å både bidra og motarbeide skadelige konsekvenser, alt ettersom hvilket innhold som blir 
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delt på bloggen. Ved å ta i bruk råd om selvmordsforebygging, som fakta og informasjon om 

hjelp, kan blogger B og D bidra til å forebygge selvmord. Blogger A og C anvender bilder som 

illustrerer selvmordsmetoder, noe som kan påvirke eller inspirere utsatte mottakere. Det er derfor 

viktig å være klar over hva man publiserer og hvem det kan nå ut til når man omtaler selvmord 

på nettet.  

  

Blogginnleggene kan også deles inn etter hvilken bakgrunn bloggerne har. Blogger C og D er 

begge helsearbeidere som har blogg rettet mot forskjellige problemstillinger og temaer knyttet til 

mental helse. Blogger C og D skriver i sine biografier hvilke profesjon de har og at innholdet på 

bloggen er deres personlige ytringer.   

 

Det etableres tillitt mellom blogger og mottaker fordi blogger C og D er åpne om sine 

profesjonelle roller. Det kan være forventninger hos leseren om at det som står på bloggene til 

blogger C og D er fagligbasert og rett. Begge er påvirker av sine yrker og det kommer frem i 

innleggene, som er preget av en faglige verdier. Selv om blogger C og D er helsearbeidere 

innenfor samme område, har de forskjellige fremgangsmåter når det kommer til å skrive til sine 

mottakere. 

 

Blogger D har fokus på selvmordsforebygging og gjør dette ved bruk av flere grep i teksten. Hen 

har inkludert et intervju av en som har overlevd selvmord, referer til litteratur om forebygging, 

og oppgir hvor man kan få hjelp. Blogger C skriver om sorgprosessen til etterlatte og bruker et 

faglig språk. Hen utdyper også hvordan en som begår selvmord tenkte og følte før selvmordet. 

Teksten kan være relevant for de som er etterlatte, men det er ikke en forebyggende tekst i den 

grad at det ikke har blitt benyttet forebyggende virkemidler.  

 

Essensielle forebyggende grep som blogger C mangler er, for eksempel, informasjon om hvor 

man kan søke hjelp eller hva man kan gjøre for å hjelpe noen som sliter. Det står i kontrast til 

blogger D, som fokuserer på forebygging og det ansvaret samfunnet har for å skape åpenhet 

rundt selvmord. Det er oppsiktsvekkende at blogger C benytter bilder som gir allusjoner 

til selvmordsmetode fordi det kan ha skadelige konsekvenser. Dette viser at selv om man er 

profesjonell helsearbeider, til og med innenfor psykiatri, betyr ikke det at man nødvendigvis er 
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klar over hvilke retningslinjer som finnes på nett. Det er forskjellig hensikt bak innleggene, den 

ene skriver om sorg og den andre om forebygging, men begge er med på å belyse 

selvmordsproblematikken.  

 

Det er uvisst om blogger A eller B har tilknytning til helsearbeid, det er ingen informasjon i 

teksten som peker på hvilke faglige bakgrunner de har. Man kan derfor ta utgangspunkt i at de 

ikke er profesjonelle helsearbeidere.  

 

Felles for begge bloggerne er at de bruker eksempler fra popkulturen. Blogger A henviser til 

ungdomsseriene 13 Reasons Why og SKAM, mens blogger B referer til selvmordet til den 

verdenskjente skuespilleren Robin Williams. Disse referansene kan skape interesse hos leserne 

fordi de kan ha et forhold til seriene eller skuespilleren.  

 

Det som skiller blogger A og blogger B, er at blogger A skriver mer sårbart og deler sine private 

meninger. Blogger B skriver faktabasert og deler ingen personlige erfaringer i teksten. Blogger A 

skriver i starten av innlegget at bloggen er et sted for å dele sine personlige tanker og historier 

slik at hen kan komme seg videre. Blogger A deler også at hen har opplevd flere selvmord nært 

innpå seg.   

  

Det oppstår etiske dilemmaer når man analyserer tekst skrevet av tilsynelatende sårbare personer 

som ikke skriver i en profesjonell rolle, slik som blogger C og D. Blogger A er en potensiell 

sårbar amatør som deler sine opplevelser på blogg.  Det kan være at hen ikke er klar over 

sine uttalelser og påstander i blogginnlegget på grunn av den sårbare posisjonen som 

etterlatt.  Det er viktig å trå forsiktig når det er personer som er i en sårbar posisjon, særlig etisk 

forskning. Ifølge teori knyttet til diskursanalysen, skal en også være forsiktig med hvordan man 

omtaler sitt forskningsobjekt og andre i lignende situasjon (Johannessen et al., 2018, s. ) 

 

Felles for alle blogginnleggene er at «selvmord» er nevnt i tittelen. Ifølge WHO skal man unngå 

å bruke «selvmord» i tittelen fordi det kan føre til at selvmord blir sensasjonspreget (WHO, 

2017, s. 7). Det kan også bli misbrukt slik at ordet mister mening ved å benytte ordet i en tittel til 
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et innlegg som ikke handler om selvmord. En annen måte «selvmord» kan bli misbrukt på er om 

det er i tittelen for å få lokke flere til å lese og til å klikke seg inn på en blogg.   

  

De fire blogginnleggene i diskursanalysen handler om selvmord og formålet til samtlige innlegg 

var å åpne opp samtalen rundt temaet. Derfor mener jeg at det var forsvarlig av 

bloggerne å bruke «selvmord» i tittelen. For å kunne skape åpenhet og troverdighet er det 

viktig å være direkte, slik at de som søker etter informasjon om selvmord og 

selvmordsforebygging finner rett informasjon.  

 

Den overordnende verdien i alle fire blogginnlegg er ønsket om åpenhet og viljen til å skrive om 

et sårbart tema. Alle blogginnleggene er knyttet til en empatidiskurs, hvor forståelsen er at man 

må å ta vare på hverandre. Selvmordsproblematikkens kompleksitet og hvordan den berører 

samfunnet, er en gjennomgående skildring i blogginnleggene. Blogg kan være en viktig 

plattform hvor profesjonelle, pårørende og engasjerte mennesker kan dele kunnskap og 

forebyggende informasjon om selvmord.  
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7. Konklusjon 

 

Selvmordsstatistikken i Norge for 2017 viste en økning av selvmord blant unge under 25 år, 

særlig blant de under 20 år (NSFF, 2018). Om noen av disse barna ble direkte påvirket av 

hvordan medieplattformer omtalte selvmord i 2017 er uvisst, men det er flere fakta som peker på 

at det kan være årsaken. Barn og unge tilhører en av de mest sårbare gruppene når det gjelder 

selvmordsmitte (Mehlum, 1999, s. 78) og flere norske barn har bevisst oppsøkt nettsider som 

diskuterte selvmordsmetoder i 2018 mer enn noen gang før (EU Kids Online, 2018, s. 10). 

  

NRK avdekket i 2019 skjulte nettverk på Instagram, hvor hundrevis av unge norske jenter deler 

bilder og video av selvskading eller selvmordsmetoder (Moland & Solvang, 2019). Fra 2014 og 

frem til 2019, har 15 medlemmer tatt livet sitt (Moland & Solvang, 2019). Det er et behov blant 

unge å få informasjon om selvmord siden de oppsøker nettet mer enn før. 

  

Media har muligheten til å motvirke den skadelige informasjonen som er tilgjengelig på nett. 

Ved å åpent omtale selvmord på en ansvarlig måte, kan media spre forebyggende informasjon og 

fjerne tabuer i samfunnet. Blogg har også potensiale til å være en viktig forebyggende plattform. 

Blogg er et lavterskel tilbud og gir talerør til helsearbeidere, overlevende og engasjerte 

mennesker innenfor selvmordsproblematikken. 

  

Innholdsanalysen viser at omtalen av selvmord i norsk presse har utviklet seg til å bli mer åpent 

og kritisk av hvordan mennesker berørt av selvmordsproblematikken blir behandlet. Blogg og 

norsk presse er stort sett varsom ved selvmordsomtale og er for det meste i tråd med WHOs 

oppdaterte veileder for omtale av selvmord i media fra 2017. Oppgaven gir et glimt av hvordan 

selvmord omtales og oppfattes av samfunnet. Diskursanalysen av blogginnlegg viser at det 

eksisterer et ønske om åpenhet og empati, hvor budskapet at man må være der for hverandre 

fordi selvmord er et samfunnsproblem. 

  

Samtalen om selvmord i det offentlige er mer åpen enn før, men det er behov for en innføring i 

de eksisterende retningslinjene. Selv om det er mer åpenhet, er det fortsatt tegn på usikkerhet 

blant pressen. Særlig er det mangel på informasjon om hvor man kan få hjelp. Under en femtedel 
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av artikler og blogginnlegg fra 2017 inkluderte informasjon om hvor man kan få hjelp. En 

fremgangsmåte for å innføre de eksiterende retningslinjene blant media og bloggere i Norge, 

hadde vært å gjennomføre en lignende studie som på Kanariøyene i 2019 (Acosat et al., 2019). 

Resultatene der viser at en enkel opplæring i WHOs veileder til utvalgte redaksjoner gav effekt 

(Acosat et al., 2019).   

  

Videre ville en undersøkelse av norsk presses forhold til WHOs veileder og hvordan selvmord 

blir behandlet av redaksjoner i dag, vært gunstig for å forstå hvordan pressen velger å dekke 

selvmord. Det ville også vært interessant å undersøke hvordan pressen og andre former for media 

velger å ta til seg Norsk Redaktørforenings nye veileder for omtale av selvmord (Enge, 2019) og 

hvordan den nye veilederen påvirker medias omtalelser av selvmord fremover. 

  

Denne oppgaven har belyst behovet for fortsatt forskning på hvordan selvmord blir omtalt i 

media, ikke bare blant pressen, men også på plattformer som blogg og sosiale medier. Det er 

vilje til å skrive om selvmord og det er viktig, fordi selvmord er et problem som aldri vil 

forsvinne, men med riktig informasjon kan vi kanskje redusere antallet. 
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Vedlegg 1: Kodebok 
Vedlegg 1. er kodeboken som er brukt til å kode artikler og blogginnlegg i innholdsanalysen.  

Kodeboken inneholder variabler brukt i tidligere forskning, Andreassen & Lamark (2007) og 

Desroches (2016), og nye variabler basert på Verdens helseorganisasjons oppdaterte veileder for 

omtale av selvmord i mediene fra 2017 (WHO, 2017).  

 

Variabel 1.   

Hvilken type medium er det?  

1.a Blogg   

1.b VG  

1.c TV2  

1.d NRK  

  

Variabel 2.   

Hva er sjangeren?  

2.a Blogginnlegg   

2.b Nyhet   

2.c Meninger/kommentar   

2.d Reportasje   

2.e Notis 

  

Variabel 3.  

Hva er publiseringstidspunktet?   

Skrevet ned etter måned.  

  

Variabel 4.   

Hva er artikkelens tema?  

Tema skrevet ned etter innhold.  

  

Variabel 5.   

 I hvilken grad (volum) omtales selvmord?  

5.a Som hovedtema  

5.b Som delvis tema  

5.c I en bisetning  
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Variabel 6.  

Handler teksten om et konkret selvmord, konkrete  

selvmordsforsøk/selvmordstanker og/eller nevnes fenomenet generelt?  

6.a Generelt som et samfunnsproblem  

6.b Konkret selvmord  

6.c Konkret selvmordsforsøk/selvmordstanker  

6.d Generelt og konkret omtale av selvmord  

6.e Andre saker  

 

Variabel 7. 

Formidler artikkelen håp? 

7.a Ja 

7.b Nei  

7.c N/A 

 

Variabel 8.  

Blir noe(n) kritisert?  

8.a Ja  

8.b Nei  

  

Variabel 9.  

Nevnes risiko- eller årsaksforklaringer? Hvilke?  

Risiko- og årsaksforklaring skrevet ned etter innhold. Eventuelt ikke omtalt.   

  

Variabel 10.   

Utrykkes vilje til åpenhet om selvmord?  

10.a Direkte  

10.b Indirekte 

10.c Nei 

  

Variabel 11.  

Hvilke søkeord inneholder artikkelen?  

11.a Selvmord  

11.b Selvmordsforsøk  
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11.c Selvmordstanker  

11.d Ta/tok sitt eget liv  

  

Variabel 12.   

Gir teksten informasjon om fakta om selvmord og/eller hvordan forebygge selvmord?  

12.a Fakta  

12.b Hvordan forebygge   

12.c Både fakta og hvordan forebygge  

12.d Ingen informasjon  

   

Variabel 13.   

Handler teksten om hvordan man kan håndtere selvmordstanker og hvor man kan få hjelp?  

13.a Hvordan håndtere selvmordstanker   

13.b Hvor man kan få hjelp   

13.c Hvordan håndtere selvmordstanker og hvor få hjelp  

13.d Ikke omtalt   

 

Variable 14.   

Er selvmordsmetode nevnt eller beskrevet?   

14.a Nevnt (indirekte)  

14.b Beskrevet (direkte)  

14.c Ikke nevnt  

  

Variabel 15.  

Har teksten en sensasjonell overskrift?  

15.a «Selvmord» nevnt i tittel   

15.b Metode nevnt i tittel   

15.c Åsted nevnt i tittel  

15.d «Selvmord» og metode nevnt i tittel  

15.e «Selvmord» og åsted nevnt i tittel  

15.f Metode og åsted nevnt i tittel  

15.g «Selvmord», metode og åsted nevnt i tittel  

15.h Nei   
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Variabel 16.  

Inkluderer teksten bilder, video eller lenker til sosiale medier tilknyttet et selvmord eller 

selvmordsforsøk?  

16.a Inkluderer bilder  

16.b Inkluderer video  

16.c Inkluderer link til sosiale medier  

16.d Inkluderer bilder og video  

16.e Inkluderer bilder og link til sosiale medier  

16.f Inkluderer video og link til sosiale medier  

16.g Inkluderer bilder, video og link til sosiale medier  

16.h Nei   

  

Variabel 17.  

Nevnes detaljer fra åstedet?  

17.a Bruker sensasjonspreget formuleringer i beskrivelsen av åstedet  

17.b Nevner antall selvmord eller selvmordsforsøk ved åstedet  

17.c Bruker sensasjonspreget formuleringer og nevner antall selvmord/selvmordsforsøk  

17.d Omtales ikke   

17.e Omtales uten sensasjonspreget formuleringer og antall  

   

Variabel 18.  

Viser teksten hensyn til omtale av selvmord begått av en kjent/offentlig person?  

18.a Beskriver hvordan den offentlige personen har bidratt til samfunnet  

18.b Beskriver hvordan den offentlige personens død har negative konsekvenser for andre  

18.c Unngår detaljert beskrivelse av selvmordsmetode   

18.d Beskriver hvordan den offentlige personen har bidratt til samfunnet og negative 

konsekvenser for andre  

18.e Beskriver hvordan den offentlige personen har bidratt til samfunnet og unngår detaljert 

beskrivelse av selvmordsmetode   

18.f Beskriver negative konsekvenser for andre og unngår detaljert beskrivelse 

av selvmordsmetode   

18.g Nei  

18.h N/A  
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Variabel 19.   

Tar intervjueren/skribenten hensyn når man har intervjuet etterlatte?  

19.a Respekterer etterlattes rett til privatliv   

19.b Varsom omtale av etterlattes familie   

19.c Oppmerksom på at etterlatte kan være i sjokk og gi feil informasjon   

19.d Nei   

19.e N/A  

  

Variabel 20.   

Fremstiller språket i teksten selvmord som løsningen til problemer eller som en sensasjon?  

20.a Bruker sensasjonelt språk   

20.b Formilder ikke at selvmord er et samfunnsproblem   

20.c Identifiserer ikke risikofaktorer   

20.d Bruker sensasjonelt språk og formilder ikke at selvmord er et samfunnsproblem   

20.e Bruker sensasjonelt språk og identifiserer ikke risikofaktorer   

20.f Formilder ikke at selvmord er et samfunnsproblem og identifiserer ikke risikofaktorer   

20.g Bruker sensasjonelt språk, formilder ikke at selvmord er et samfunnsproblem og 

identifiserer ikke risikofaktorer   

20.h Nei  
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Vedlegg 2: Tabeller Blogg vs. Media 2017 
 

Dette vedlegget inneholder tabeller som representerer hvert variabel i innholdsanalysen. 

Tabellene viser også de forskjellige kategoriene som har blitt benyttet under koding.  

 

Tabell 1 

Variabel 1 - Type medium  

  

  

Antall Prosent 

Blogg  82 30 % 

VG  47 17 % 

TV2  39 14 % 

NRK  108 39 % 

Total  276 100 % 

 

Tabell 2  

Variabel 2 - Type sjanger 

  

  

Antall Prosent 

Blogginnlegg  82 30 % 

Nyhet  160 58 % 

Mening/kommentar  24 9 % 

Reportasje  5 2 % 

Notis  5 2 % 

Total  276 100 % 

 

Tabell 3  

Variabel 3 - Publiseringstidspunkt  

  

  

Medier 

Antall 

Medier 

Prosent 

Blogg   

Antall 

Blogg   

Prosent 

JAN  14 7 % 3 4 % 

FEB  14 7 % 3 4 % 

MAR  14 7 % 11 13 % 

APR  14 7 % 7 9 % 

MAI 37 19 % 11 13 % 

JUN  19 10 % 10 12 % 

JUL  12 6 % 4 5 % 

AUG  9 5 % 11 13 % 

SEP  23 12 % 6 7 % 

OKT  20 10 % 5 6 % 
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NOV  10 5 % 7 9 % 

DES 8 4 % 4 5 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

     

 

Tabell 4 

Variabel 4 - Hva er artikkelens tema? 

  

  

Medier   

Antall 

Medier   

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

13 reasons why/TV serie  7 4 % 11 13 % 

Aktiv dødshjelp  4 2 % 0 0 % 

Andre tema  10 5 % 4 5 % 

Asylsøkere  18 9 % 0 0 % 

Behandling/forebygging  13 7 % 4 5 % 

Kongo-saken  23 12 % 1 1 % 

Kriminalitet/overgrep  28 14 % 3 4 % 

Kritikk  12 6 % 1 1 % 

Mobbing/netthets  16 8 % 6 7 % 

Offentlig person  4 2 % 0 0 % 

Oppvekst  1 1 % 4 5 % 

Psykiatri  12 6 % 16 20 % 

Seksuell orientering  2 1 % 1 1 % 

Selvmord blant unge  22 11 % 0 0 % 

Selvmordsforsøk/selvmordstanker  5 3 % 15 18 % 

Selvmordstall  2 1 % 1 1 % 

Selvskading  2 1 % 1 1 % 

Sorgarbeid/etterlatte  2 1 % 8 10 % 

Spørsmålsrunde  0 0 % 3 4 % 

Åpenhet  11 6 % 3 4 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

 

Tabell 5  
Variabel 5 - I hvilken grad (volum) omtales selvmord? hvilken grad (volum) omtales selvmord? 

 

 

Medier 

Antall 

Medier 

Prosent 

Blogg 

Antall 

Blogg 

Prosent 

Som hovedtema 63 32 % 40 49 % 

Som delvis tema 67 35 % 27 33 % 

I en bisetning 64 33 % 15 18 % 

Total 194 100 % 82 100 % 
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Tabell 6 

Variabel 6 - Handler teksten om et konkret selvmord, konkrete selvmordsforsøk/selvmordstanker 

og/eller nevnes fenomenet generelt? 

  

  

Medier  

Antall 

Medier 

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Generelt som et samfunnsproblem  69 36 % 20 24 % 

Konkret selvmord  42 22 % 9 11 % 

Konkret selvmordsforsøk/selvmordstanker  43 22 % 33 40 % 

Generelt og konkret omtale av selvmord  37 19 % 14 17 % 

Andre saker  3 2 % 6 7 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

 

Tabell 7 

Variabel 7 – Formidler artikkelen håp? 

 

 

Medier 

 Antall 

Medier 

 Prosent 

Blogg 

 Antall 

Blogg 

 Prosent 

Ja 83 43% 41 50 % 

Nei 111 57 % 32 39 % 

N/A - - 9* 11% 

Total 194 100 % 82 100 % 

 

Tabell 8 

Variabel 8 - Blir noe(n) kritisert? 

 

 

Medier 

 Antall 

Medier 

 Prosent 

Blogg 

 Antall 

Blogg 

 Prosent 

Ja 124 64 % 43 52 % 

Nei 70 36 % 39 48 % 

Total 194 100 % 82 100 % 

 

Tabell 9 

Variabel 9 - Nevnes risiko- eller årsaksforklaringer? Hvilke? 

  

  

Medier  

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg   

Prosent 

Andre risikofaktorer  3 2 % 4 5 % 

Asylsøkere  3 2 % 0 0 % 

Flere sammensatte risikofarer  23 12 % 15 18 % 

Ikke omtalt  51 26 % 20 24 % 

Kjønnsskifte  1 1 % 1 1 % 

Medisinsk/psykiskforklaring  37 19 % 19 23 % 
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Mobbing  14 7 % 8 10 % 

Netthets  3 2 % 1 1 % 

Overgrep  4 2 % 3 4 % 

Press  4 2 % 1 1 % 

Seksuell orientering  2 1 % 1 1 % 

Selvmord etter drap  3 2 % 0 0% 

Systemsvikt i behandling  8 4 % 5 6 % 

Traume  0 0% 2 2 % 

Ungdom  25 13 % 2 2 % 

Unge asylsøkere  13 7 % 0 0 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

 

Tabell 10  

Variabel 10 - Uttrykkes vilje til åpenhet?  

 

 

Medier  

Antall 

Medier 

 Prosent 

Blogg 

 Antall 

Blogg 

 Prosent 

Direkte 94 48 % 52 63,5 % 

Indirekte 52 27 % 19 23 % 

Nei 48 25 % 11 13,5 % 

Total 194 100 % 82 100 % 

 

Tabell 11  

Variabel 11 - Hvilke søkeord inneholder teksten? 

  

  

Medier  

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg   

Prosent 

Selvmord  37 19 % 25 30 % 

Selvmordsforsøk  21 11 % 6 7 % 

Selvmordstanker  15 8 % 23 28 % 

Ta sitt eget liv  50 26 % 6 7 % 

Selvmord, selvmordsforsøk  6 3 % 5 6 % 

Selvmord, selvmordstanker  6 3 % 5 6 % 

Selvmord, ta sitt eget liv  29 15 % 6 7 % 

Selvmordsforsøk, ta sitt eget liv  1 1 % 1 1 % 

Selvmordstanker, selvmordsforsøk  1 1 % 1 1 % 

Selvmordstanker, ta sitt eget liv  2 1 % 1 1 % 

Selvmord, selvmordsforsøk, ta sitt eget liv  9 5 % 0 0 % 

Selvmord, selvmordstanker, selvmordsforsøk  3 2 % 3 4 % 

Selvmord, selvmordstanker, selvmordsforsøk, 

ta sitt eget liv  

8 4 % 0 0 % 

Selvmord, selvmordstanker, ta sitt eget liv  6 3 % 0 0 % 

Total  194 100 % 82 100 % 
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Tabell 12  

Variabel 12 - Gir teksten informasjon om fakta om selvmord og/eller hvordan forebygge 

selvmord? 

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Fakta  28 14 % 7 9 % 

Hvordan forebygge  44 23 % 15 18 % 

Både fakta og hvordan forebygge  27 14 % 8 10 % 

Ingen informasjon  95 49 % 52 63 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

 

Tabell 13 

Variabel 13 - Handler teksten om hvordan man kan håndtere selvmordstanker og hvor man kan 

få hjelp? 

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Hvordan håndtere selvmordstanker  2 1 % 6 7 % 

Hvor man kan få hjelp  37 19 % 15 18 % 

Hvordan håndtere selvmordstanker og hvor få hjelp  5 3 % 3 4 % 

Ikke omtalt  150 77 % 58 71 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

 

Tabell 14 

Variabel 14 - Er selvmordsmetode nevnt eller beskrevet? 

 

 

Medier  

Antall 

Medier 

 Prosent 

Blogg 

 Antall 

Blogg 

 Prosent 

Nevnt (indirekte) 10 5 % 4 5 % 

Beskrevet (direkte) 19 10 % 12 15 % 

Ikke nevnt 165 85 % 66 80 % 

Total 194 100 % 82 100 % 

 

Tabell 15 

Variabel 15 - Har teksten en sensasjonell overskrift? 

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

«Selvmord» nevnt i tittel  44 23 % 21 26 % 

Metode nevnt i tittel  3 2 % 2 2 % 

Åsted nevnt i tittel 0 0 % 0 0 % 

«Selvmord» og metode nevnt i tittel 0 0 % 0 0 % 
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«Selvmord» og åsted nevnt i tittel  1 1 % 0 0 % 

Metode og åsted nevnt i tittel 0 0 % 0 0 % 

«Selvmord», metode og åsted nevnt i tittel 0 0 % 0 0 % 

Nei  146 75 % 59 72 % 

Total  194 100 % 82 100 % 

 

Tabell 16  

Variabel 16 - Inkluderer teksten bilder, video eller lenker til sosiale medier tilknyttet et selvmord 

eller selvmordsforsøk? 

 

 

Medier  

Antall 

Medier 

Prosent 

Blogg 

 Antall 

Blogg 

 Prosent 

Inkluderer bilder 4 2 % 4 5 % 

Inkluderer video 1 0,5 % 1 1 % 

Inkluderer link til sosiale medier 0 0 % 0 0 % 

Inkluderer bilder og video 0 0 % 0 0 % 

Inkluderer bilder og link til sosiale medier 0 0 % 0 0 % 

Inkluderer video og link til sosiale medier 0 0 % 0 0 % 

Inkluderer bilder, video og link til sosiale medier 0 0 % 0 0 % 

Nei  189 97,5 % 77 94 % 

Total 194 100 % 82 100 % 

 

Tabell 17 

Variabel 17 - Nevnes detaljer fra åstedet? 

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Bruker sensasjonspreget formuleringer i beskrivelsen av åstedet  1 0,5 % 0 0 % 

Nevner antall selvmord eller selvmordsforsøk ved åstedet  2 1 % 0 0 % 

Bruker sensasjonspreget formuleringer og nevner antall 

selvmord/selvmordsforsøk 

0 0% 0 0 % 

Omtales ikke   162 83,5 % 78 95 % 

Omtales uten sensasjonspreget formuleringer og antall  29 15 % 4 5 % 

Total  194 100 % 82 100 % 
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Tabell 18  

Variabel 18 - Viser teksten hensyn til omtale av selvmord begått av en kjent/offentlig person? 

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Beskriver hvordan den offentlige personen har bidratt til samfunnet 0 0 % 0 0 % 

Beskriver hvordan den offentlige personens død har negative 

konsekvenser for andre 

0 0 % 0 0 % 

Unngår detaljert beskrivelse av selvmordsmetode  1 0,5 % 0 0 % 

Beskriver hvordan den offentlige personen har bidratt til samfunnet 

og negative konsekvenser for andre 

0 0 % 0 0 % 

Beskriver hvordan den offentlige personen har bidratt til samfunnet  

og unngår detaljert beskrivelse av selvmordsmetode  

1 0,5 % 1 1 % 

Beskriver negative konsekvenser for andre og unngår detaljert 

beskrivelse av selvmordsmetode 

0 0 % 0 0 % 

Nei  0 0 % 0 0 % 

N/A  192 99 % 81 99 % 

Total  194 100 % 100,0 100 % 

 

Tabell 19  

Variabel 19 - Tar intervjueren/skribenten hensyn når man intervjuer etterlatte? 

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Respekterer etterlattes rett til privatliv  1 0,5 % 0 0 % 

Varsom omtale av etterlattes familie  13 6,5 % 1 1 % 

Oppmerksom på at etterlatte kan være i sjokk og gi 

feil informasjon 

0 0 % 0 0 % 

Nei  0 0 % 0 0 % 

N/A  180 93 % 81 99 % 

Total  194 100 % 82 100 % 
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Tabell 20 

Variabel 20 - Fremstiller språket i teksten selvmord som løsningen til problemer eller som en 

sensasjon? 

  

  

Medier   

Antall 

Medier  

Prosent 

Blogg  

Antall 

Blogg  

Prosent 

Bruker sensasjonelt språk  1 .5 % 5 6 % 

Formilder ikke at selvmord er et samfunnsproblem  1 .5 % 0 0 

Identifiserer ikke risikofaktorer  1 .5 % 1 1 % 

Bruker sensasjonelt språk og formilder ikke at 

selvmord er et samfunnsproblem 

0 

 

0 % 0 0 % 

Bruker sensasjonelt språk og identifiserer ikke 

risikofaktorer 

0 0 % 0 0 % 

Formilder ikke at selvmord er et samfunnsproblem  

og identifiserer ikke risikofaktorer  

1 .5 % 1 1 % 

Bruker sensasjonelt språk, formilder ikke at selvmord 

er et samfunnsproblem og identifiserer ikke 

risikofaktorer 

0 0 % 0 0 % 

Nei  190 98 % 75 92 % 

Total  194 100 % 82 100 % 
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Vedlegg 3: Tabeller 2006, 2014, 2017 
 

 

Tabell 21: Omtale av selvmordsmetode   

 
2006 

Antall  

2006 

Prosent 

2014 

Antall 

2014 

Prosent 

2017 

Antall 

2017 

Prosent 

Beskrevet 

(direkte) 
40 5 % 14 3 % 19 10 % 

Nevnt 

(indirekte) 
114 13 % 60 11 % 10 5 % 

Ikke nevnt 711 82 % 468 86 % 165 85 % 

Total 865 100 % 542 100 % 194 100 % 

 

 

Tabell 22: Artikkelens tema  

 
Antall 

2006 

Prosent 

2006 

Antall  

2014 

Prosent 

2014 

Antall 

2017 

Prosent 

2017 

13 Reasons Why  n/a n/a n/a n/a 7 4 % 

Aktiv dødshjelp 23 3 % 26 5 % 4 2 % 

Andre tema 349 40 % 270 31 % 10 5 % 

Asylsøkere n/a n/a n/a n/a 18 9 % 

Behandling/forebyggi

ng 
78 9 % 72 13 % 13 9 % 

Kongo-saken n/a n/a n/a n/a 23 12 % 

Kriminalitet/overgrep 200 23 % 45 8 % 28 14 % 

Kritikk n/a n/a n/a n/a 12 6 % 

Mobbing/netthets n/a n/a 43 8 % 16 8 % 

Offentlig person n/a n/a n/a n/a 4 2 % 

Oppvekst n/a n/a n/a n/a 1 1 % 

Psykiatri 119 14 % 81 15 % 12 6 % 

Seksuell orientering n/a n/a n/a n/a 2 1 % 

Selvmord blant unge n/a n/a n/a n/a 22 11 % 

Selvmordsforsøk/selv

mordstanker 
n/a n/a n/a n/a 5 3 % 



118 

 

Selvmordstall 61 7 % 11 2 % 2 1 % 

Selvskading n/a n/a n/a n/a 2 1 % 

Sorgarbeid/etterlatte 35 4 % 37 7 % 2 1 % 

Spørsmålsrunde n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Åpenhet n/a n/a 58 11 % 11 6 % 

Total 865 100 % 542 100 % 194 100 % 

 

Tabell 23: Risiko- og årsaksforklaringer  

 
2006 

Antall  

2006 

Prosent 

2014 

Antall 

2014 

Prosent 

2017 

Antall 

2017 

Prosent 

Andre risikofaktorer 184 21 % 219 20 % 3 2 % 

Asylsøkere 34 4 % 8 1,50 % 3 2 % 

Etter selvmordsforsøk* 27 3 % 2 0,40 % n/a n/a 

Flere sammensatte 

risikofarer 
n/a n/a 56 10 % 23 12 % 

Ikke omtalt 297 35 % 103 19 % 51 26 % 

Kjønn* 43 5 % 8 1,50 % n/a n/a 

Kjønnsskifte n/a n/a n/a n/a 1 1 % 

Medisinsk/psykisk 

forklaring 
183 21 % 103 19 % 37 19 % 

Mobbing 19 2 % 51 9 % 14 7 % 

Netthets n/a n/a n/a n/a 3 2 % 

Overgrep 17 2 % 25 5 % 4 2 % 

Press n/a n/a 31 6 % 4 2 % 

Rus* 12 1 % 11 2 % n/a n/a 

Seksuell 

orientering/Homofili***  
31 4 % 9 2 % 2 1 % 

Selvmord etter drap n/a n/a n/a n/a 3 2 % 

Spilleavhengighet* 18 2 % 3 0,60 % n/a n/a 

Systemsvikt i 

behandling 
n/a n/a 25 5 % 8 4 % 

Ungdom n/a n/a n/a n/a 25 13 % 
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Unge asylsøkere** n/a n/a n/a n/a 13 7 % 

Total 865 100 % 542 100 % 194 100% 

 

* kategorier som ble brukt før men som ikke er i bruk for 2017  

**Unge asylsøkere er en egen kategori på grunn av bølgen av selvmordsforsøk blant unge 

asylsøkere, de som nærmet seg sin 18 årsdag 

***homofili og seksuell orientering er slått sammen i 2017 

 

Tabell 24: Generell eller konkret omtale av selvmord: 

 
2006 

Antall  

2006 

Prosent 

2014 

Antall 

2014 

Prosent 

2017 

Antall 

2017 

Prosent 

Generelt som et 

samfunnsproblem 
227 26 % 317 58 % 69 36 % 

Konkret selvmord 294 34 % 79 15 % 42 22 % 

Konkret 

selvmordsforsøk/sel

vmordstanker 

41 5 % 94 17 % 43 22 % 

Generelt og konkret 

omtale av selvmord 
n/a n/a 52 10 % 37 19 % 

Andre saker 303 35 % n/a n/a 3 2 % 

Total 865 100 % 542 100 % 194 100 % 

 

Tabell 25: Uttrykkes vilje til åpenhet? 

 
2006 

Antall  

2006 

Prosent 

2014 

Antall 

2014 

Prosent 

2017 

Antall 

2017 

Prosent 

Direkte n/a n/a n/a n/a 94 48 % 

Indirekte n/a n/a n/a n/a 52 27 % 

Ja  95 11 % 385 71 % n/a n/a 

Nei 770 89 % 157 29 % 48 25 % 

Total 865 100 % 542 100 % 194 100 % 

 

* I 2006 og 2014 var spørsmålet om vilje til åpenhet kun et ja-nei spørsmål. Etter å ha tatt en 

evaluering av de tidligere oppgavene og lest kommentaren av Desroches om dette variabelt, 

konkluderte jeg med at det var best å dele opp «ja» til «direkte» og «indirekte».  
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Tabell 26: Blir noen kritisert? 

 
2006 

Antall  

2006 

Prosent 

2014 

Antall 

2014 

Prosent 

2017 

Antall 

2017 

Prosent 

Ja 231 27 % 181 33 % 124 64 % 

Nei 634 73 % 361 67 % 70 36 % 

Total 865 100 % 542 100 % 194 100 % 

 

 

Tabell 27: Kritisk søkelys, etter artikkelens tema 

 

 2006 2014 2017  

 Ja 
Ja 

(%) 
Nei Sum Ja 

Ja 

(%) 
Nei Sum Ja 

Ja  

(%) 
Nei Sum 

Tema             

13 Reasons Why n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 100 % 0 7 

Aktiv dødshjelp n/a n/a n/a n/a 16 62 % 10 26 3 75 % 1 4 

Andre tema 80 27 % 292 372 68 25 % 202 270 8 80 % 2 10 

Asylsøkere n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16 89 % 2 18 

Behandling/foreb

ygging 
21 27 % 57 78 14 19 % 58 72 8 62 % 5 13 

Kongo-saken n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 40 % 14 23 

Kriminalitet/over

grep 
27 14 % 173 200 27 60 % 18 45 13 46 % 15 28 

Kritikk n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 100 % 0 12 

Mobbing/netthets n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14 88 % 2 16 

Offentlig person n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 50 % 2 4 

Oppvekst n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0 % 1 1 

Psykiatri 87 73 % 32 119 54 67 % 27 81 9 75 % 3 12 

Seksuell 

orientering 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 100 % 0 2 

Selvmord blant 

unge 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13 60 % 9 22 

Selvmordsforsøk/

selvmordstanker 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 20 % 4 5 

Selvmordstall 8 13 % 53 61 0 0 % 11 11 1 50 % 1 2 

Selvskading n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 100 % 0 2 



121 

 

Sorgarbeid/etterla

tte 
5 14 % 30 35 2 5 % 35 37 0 0 % 2 2 

Åpenhet n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 36 % 7 11 

Total 228 27 % 637 865 181 33 % 361 542 124 64 % 70 194 

 

 

Tabell 28: Formidler artikkelen håp? 

 
2006 

Antall  

2006 

Prosent 

2014 

Antall 

2014 

Prosent 

2017 

Antall 

2017 

Prosent 

Ja 97 11 % 184 34 % 83 43 % 

Nei 768 89 % 358 66 % 111 57 % 

Total 865 100 % 542 100 % 194 100 % 

 

 

Tabell 29: Gir artikkelen informasjon om hjelp? 

 
2006 

Antall  

2006 

Prosent 

2014 

Antall 

2014 

Prosent 

2017 

Antall 

2017 

Prosent 

Direkte 

informasjon om 

hjelp 

n/a n/a 32 6 % n/a n/a 

Indirekte 

informasjon om 

hjelp 

n/a n/a 152 28 % n/a n/a 

Indirekte 

informasjon om 

hjelp, men i et 

negativt søkelys 

n/a n/a 49 9 % n/a n/a 

Hvordan håndtere

selvmordstanker  
n/a n/a n/a n/a 2 1 % 

Hvor man kan få 

hjelp  
n/a n/a n/a n/a 37 19 % 

Hvordan håndtere

selvmordstanker 

og hvor få hjelp  

n/a n/a n/a n/a 5 3 

Ikke nevnt n/a n/a 209 57 % 150 77 % 

Total n/a n/a 542 100 % 194 100 % 
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Vedlegg 4: Vedtak fra NSD 
 

NSD sin vurdering 
 

Prosjekttittel 

Hvordan omtaler bloggere selvmord? 

Referansenummer 

424430 

 

Registrert 

06.03.2019 av Vilde Prestø Johansen - vildepj@uio.no 

Behandlingsansvarlig institusjon 

Universitetet i Oslo / Det humanistiske fakultet / Institutt for medier og kommunikasjon 

 

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat) 

Arnt Maasø, arnt.maaso@media.uio.no, tlf: 22850419 

Type prosjekt 

Studentprosjekt, masterstudium 

Kontaktinformasjon, student 

Vilde Prestø Johansen, vildepj11@gmail.com, tlf: 46954925 

 

Prosjektperiode 

01.01.2019 - 01.12.2019 

Status 

12.04.2019 - Vurdert 

 

Vurdering (1) 

12.04.2019 - Vurdert 

Det er vår vurdering at behandlingen vil være i samsvar med personvernlovgivningen, så fremt 

den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i meldeskjemaet den 12.04.2019 med 

vedlegg, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og NSD. Behandlingen kan starte. 

 


