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FORORD 

Et hovedoppgaveprosjekt er ferdig, og selv om forfatteren alene er ansvarlig for 

innholdet og eventuelle feil, er det mange som fortjener en klapp på skulderen for å ha 

deltatt i prosessen på ulike måter.  

Den viktigste faglige støtten har hovedveileder Trond Nordby og biveileder Sigurd 

Allern stått for. For en hovedfagsstudent er det ytterst nødvendig at noen i fagmiljøet 

har tro på det en gjør, og her har Trond og Sigurd vært uerstattelige. 

Oppgaven kunne ikke vært den samme uten informantene, og jeg vil rette en spesiell 

takk til informantene i nord som stilte opp til intervju per telefon. 

Mamma og pappa fortjener en stor takk for økonomisk støtte, utlån av kontor og 

kontorrekvisita, utallige utskrifter og kopier, samt for aldri å ha mista troen på meg. 

Takk til Fredrik og Elin som har bidratt med minidiskspiller og mikrofon.   

Dessuten vil jeg takke Merete for nyttige ideer og konstruktive kommentarer 

underveis, samt journalistvenner for innsiktsfulle diskusjoner. 

 

Til slutt må det nevnes at Nils Andreas har holdt ut – det er en bragd i seg selv!  

 

Holmestrand, desember 2001 

Mette Stordalen  
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1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING 

1.1 200 ÅR TILBAKE 

Thomas Jefferson – en av hovedmennene bak den amerikanske forfatningen, siteres 

ofte på følgende tekst som ble skrevet i et brev i 1787; 

”…Hvis det var overladt til mig at bestemme, om vi skal have en regjering uden aviser eller 
aviser uden en regjering, ville jeg ikke tøve med at foretrække det sidste.” (Stangerup 1973:145) 

Sylvester Sivertson skrev i 1834 i en avskjedsartikkel i sitt eget blad De Frimodige: 

 ”Man har kalt Pressen for den fjerde Magt i Staten, men burde have tilføiet: og den høieste.” 
(Allern 1996:41) 

 

Begrepet ”den fjerde statsmakt” var opprinnelig en betegnelse på presselosjen i det 

britiske parlamentet, og er inspirert av filosofer, historikere og politikere fra 

Storbritannia tidlig på 1800-tallet (Allern 1996:41-42).  

Einar Gerhardsen undret på om det var enklere å være politiker i tiden før man fikk 

radio og fjernsyn (Gerhardsen 1978). Det er utvilsomt en kjensgjerning at om det ikke 

stilles strengere krav, så stilles det iallfall en annen type krav til regjeringsmedlemmer 

og andre politikere i dag, enn før fjernsynet og andre medier ble mer selvstendige og 

mektige.  

Marie Simonsen – kommentator i VG – svarte spøkefullt på spørsmål fra Fredrik 

Skavlan om VG hadde æren for at Thorbjørn Jagland to dager tidligere hadde trukket 

seg som partileder og statsministerkandidat, at ”Ja, VG styrer Norge” (NRK, Først & 

Sist med Fredrik Skavlan 12.02.00). 

Dagens politikere erkjenner at mediene er en sentral arena for den politiske kampen, 

og fremtredende politikere ser ut til å avfinne seg med at mediene er med og setter 

dagsorden.  
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1.2 TEMA OG PROBLEMSTILLING 

Utforming av konkrete teorier der media inngår som en selvstendig aktør i det 

politiske systemet, etterlyses av forskere på 90-tallet. Det finnes mye litteratur om 

mediepolitikk, mediepåvirkning, mediemakt, mediesosiologi, medienes historie etc., 

men lite er skrevet om medienes plass i det politiske systemet sett med 

statsvitenskapelige øyne.  

At mediene fortjener en plassering i det politiske systemet, er det ingen tvil om. 

Problemet er heller hvilke ord og uttrykk som egner seg når deres rolle skal defineres 

og drøftes. ”Den fjerde statsmakt” er blitt et litt slitt uttrykk. 

Min interesse i dette forskningsprosjektet er å vurdere nyhetsmedienes plass i det 

politiske landskapet i Norge. Jeg har tatt utgangspunkt i en amerikansk teori der 

nyhetsmediene betegnes som en selvstendig, politisk institusjon. Dette er en stor og 

sammensatt teori, og det en umulig oppgave for meg å avkrefte eller bekrefte en slik 

teori. Jeg bruker heller teorien som et rammeverk i denne oppgaven, og kan med mitt 

bidrag klargjøre deler av teorien som er valgt. Dette kan sees som en liten del av et 

stort forskningsprosjekt. 

Jeg har valgt å studere medienes rolle da Terje Rød-Larsen måtte gå av som statsråd 

høsten 1996. Jeg vil se om mediene kan sees som en samfunnsmessig institusjon med 

en politisk aktørrolle. Nyhetsmediene med en selvstendig, politisk, institusjonell rolle 

er et element i den teorien jeg bruker, og min ambisjon er å vurdere teoriens gyldighet 

på det lille området jeg tar for meg, snarere enn å forvente en styrking/svekking av 

hele teorien.  

Den sentrale problemstillingen i oppgaven vil være som følger: 

Kan medienes behandling av Terje Rød-Larsen som statsråd i 1996 tolkes som at 

politiske journalister og redaksjoner er selvstendige aktører i forhold til politiske 

valg og prosesser? 
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1.3 HUSBYGGEREN FRA 1996 

En epoke var over da Gro Harlem Brundtland gikk av som statsminister i 1996 – også 

for journalistene. Mange politiske journalister var misfornøyd med sin egen rolle mot 

slutten av Gros tid som statsminister. Dette ga seg uttrykk på journalistenes interne 

konferanse – SKUP-konferansen våren 1996.1 Temaet var ”Groupies for Gro?” og to 

journaliststudenter hadde i forkant av dette seminaret skrevet en oppgave som 

konkluderte med at ”norsk presse behandler statsminister Gro Harlem Brundtland 

mindre kritisk enn den behandler andre politikere” (Allern 2001:24). 

Da Gro Harlem Brundtland overlot regjeringsansvaret til Thorbjørn Jagland 

overrasket han det norske folk med spennende statsrådsutnevnelser og ny politisk 

retorikk. Den 25.10.96 kunngjorde han sammensetningen av sin nye regjering og 

lanserte også sine ideer om byggingen av Det Norske Hus. Mediene viet spesielt mye 

oppmerksomhet til utnevnelsen av Anne Holt som justisminister og Terje Rød-Larsen 

som planleggingsminister.  

Da Terje Rød-Larsen kvelden før regjeringsutnevnelsen ankom Fornebu, ble han møtt 

av horder av journalister og fotografer. Det var ingen tvil om at han skulle inn i 

regjeringen, men hvilken statsrådspost var han tiltenkt? Det var voldsomme 

spekulasjoner i mediene omkring mannen som kom hjem fra Midtøsten-

forhandlingene.  

27.11. tok han hatten sin og gikk av som statsråd. Da hadde han vært igjennom en 

bortimot tre uker lang periode med beskyldninger, unnskyldninger, forklaringer og 

bortforklaringer. Avgjørelsen ble ifølge statsråden tatt av ham selv, og var ikke et 

resultat av press fra andre, for eksempel statsministeren. 

                                              

1 SKUP står for Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse, og har som formål å 
inspirere til undersøkende journalistikk i norske redaksjoner. Stiftelsen arrangerer en gang i 
året en landsomfattende konferanse om undersøkende journalistikk og deler ut SKUP-pris og 
–diplomer til de beste undersøkende journalistprosjektene (http://www.skup.no). 
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Ingen andre i Norges historie har hatt kortere statsrådskarriere enn Terje Rød-Larsen. 

Jaglands nære venn fikk mange tilnavn like etter utnevnelsen; superminister, 

riksplanlegger, byggmester, idémaker, entreprenør, bygningsarkitekt, interiørarkitekt 

og husbygger er noen eksempler. Han rakk ikke å fylle noen av disse rollene.  

”Dette har jeg ikke fortjent” er kjent som ”his last famous words” og ble gjengitt i 

de fleste avisene dagen derpå (Dagbladet 28.11.96). Det foregikk både under og etter 

selve prosessen en debatt om pressens rolle. Som så ofte ellers var det høy temperatur 

og stor uenighet mellom forskere, politikere og journalister. Også innad blant 

journalistene var det diskusjon om pressens behandling av den nye statsråden. 

  

1.4 VALG AV CASE 

Det er flere grunner til at Terje Rød-Larsen-saken er valgt som case.  

For det første er jeg nysgjerrig på hva som foregikk i denne spesielle saken. For det 

andre er det interessant at det var forhistorien til statsråden som vakte oppsikt, og ikke 

noe han gjorde i kraft av sin stilling. Saken hadde vært en annen dersom økonomiske 

misligheter hadde forekommet i hans embete. Det kan trekkes en parallell til vårt 

naboland. Mona Sahlins sammenblanding av private og statlige kredittkort kostet 

henne som kjent regjeringsposisjonen. Rød-Larsen-saken dreide seg om den 

nyutnevnte statsrådens tidligere prioriteringer – ikke som politiker, men som 

privatperson. Vi får dermed en ”liv og lære”-problematikk inn i bildet, som refererer 

til en politikers troverdighet og evne til å leve opp til de normer og standarder som 

settes av politikerne for det norske folk. Saken dreide seg – som vi skal se mer om i 

neste kapittel – om tapte penger både i det offentlige og det private, og om 

distriktspolitikk, fiskeripolitikk, opsjonsavtaler, skattemoral, samt nettverk i 

politikken og næringslivet. 
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For det tredje er det verdt å merke seg at mange fakta i saken om Terje Rød-Larsen, 

hadde vært publisert tidligere. Frilansjournalisten Arne Eriksen har gitt ut to bøker om 

denne saken på sitt eget forlag (Eriksen 1992, Eriksen 1994). Bare noen få aviser i 

Norge, blant dem Klassekampen og Bergens Tidende, syntes saken var verdt å nevne 

da disse bøkene kom ut. Bortimot ti år senere var det atskillig flere nyhetsredaksjoner 

som satte Rød-Larsens ”fiskeeventyr” på dagsorden. Var det fordi han var blitt 

regjeringsmedlem? Hvorfor var ikke saken aktuell når han befant seg i Midtøsten som 

visegeneralsekretær for FN? Stilles det andre krav til regjeringsmedlemmer enn til 

fredsforhandlere? Hvem er det som setter disse kravene?  

Journalister jeg har vært i kontakt med, har hevdet at statsråder har måttet gå på 

mindre saker enn denne. Det ble også ytret at statsministeren tviholdt på Terje Rød-

Larsen fordi det var en av hans viktigste brikker i regjeringskabalen. Han var Jaglands 

håndplukkede statsråd, og dette berørte derfor også statsministeren sterkt. 

I sin avskjedstale ga Rød-Larsen uttrykk for at dette hadde vært en vanskelig tid med 

stort press. Han bedyret at han  

”…i ettertid kunne se at han kunne ha vært flinkere til å gi informasjon som kunne fjernet 
mange spørsmål, men at det skulle mye til å være i forkant når en samlet presse satte inn 
krefter for å belyse en sak” (Dagbladet 28.11.96). 

 

Det er flere som har skrevet om, og interessert seg for, Terje Rød-Larsen-saken 

tidligere. Jeg refererer både til hovedoppgaver, rapporter og bøker som tar for seg 

Rød-Larsen-saken, og jeg støtter meg til en viss grad på konklusjoner og resultater fra 

disse bidragene. Mitt originale bidrag er at jeg ser saken i lys av teorien som 

presenteres. 
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1.5 PRESISERING AV PROBLEMSTILLINGEN 

Med utgangspunkt i Terje Rød-Larsen-saken har jeg utarbeidet følgende spørsmål, 

som forventes å utdype problemstillingen. 

De politiske journalistene 

Politiske journalister hevder ofte at de ”speiler” virkeligheten. Hva betyr det? Hvor 

plasserer de seg selv i det politiske landskapet, og hvor betydningsfulle er de i den 

store sammenhengen? Ble Terje Rød-Larsen-saken en prestisjesak for journalistene 

og de ulike redaksjonene? 

Vaktbikkjer 

Journalister fungerer ifølge kjente presseidealer som ”vaktbikkjer” overfor 

maktpersoner på vegne av opinionen. Var det dette som kom til uttrykk i Terje Rød-

Larsen-saken? Var denne saken et uttrykk for og et resultat av sunn kritisk, 

undersøkende journalistikk? 

Forhåndsdømming 

Opptrer nyhetsmediene som dommere i visse saker? Var det en form for forhånds-

dømming i denne saken?   

Agenda 

Har mediene selv en politisk agenda i en sak av typen til Terje Rød-Larsen? Er det en 

del av den mediepolitiske hverdagen å sette slike saker på dagsorden? Skal de 

politiske journalistene sette standard for hva slags politikere vi skal ha i Norge? 

I flokk? 

På hvilken måte drev mediene denne saken frem etter hvert som dagene gikk? Var 

dekningen preget av flokkmentalitet? Utviklet det seg en egen dynamikk som gjorde 

at saken ikke tok slutt før Rød-Larsen gikk av som statsråd?  



 11

 Underliggende faktorer 

Fikk Terje Rød-Larsen ”spesialbehandling” – fordi han var en nær venn av 

statsministeren eller fordi han hadde oppnådd store resultater i utlandet? Ønsket 

mediene å svekke statsministeren? Ville de politiske journalistene posisjonere seg på 

nytt etter Gros avgang?  

 

1.6 OPPGAVENS OPPBYGNING 

I neste kapittel følger en kort oppsummering av fiskeriprosjektet som Terje Rød-

Larsen var involvert i tidlig på 1980-tallet. 

Kapittel tre inneholder en gjennomgang av to teoretiske bidrag om nyhetsmediene 

som en politisk institusjon.  

I kapittel fire kommer en oversikt over de ulike analyseteknikkene som er brukt i 

denne oppgaven og hvilke metoder som benyttes. Kildene som er brukt i oppgaven 

beskrives, og det argumenteres for valg av metode og design. Validiteten og 

reliabiliteten blir også diskutert. 

I kapittel fem refereres det fra noen norske bidrag om medienes aktørrolle. Deretter 

gis en kort oversikt over mediedekningen i Terje Rød-Larsen-saken.  

I kapittel seks kommer en presentasjon av resultater fra kvalitative intervjuer jeg har 

gjennomført. I kapittel syv drøftes funnene fra det forrige kapittelet med de teoretiske 

bidragene som et rammeverk. Teorien, problemstillingen og empirien ses i 

sammenheng. I det avsluttende kapittelet finnes et lite sammendrag og en konklusjon, 

samt et forslag til videre studier om emnet. 
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2. EN BYGGMESTERS FORHISTORIE 

2.1 EN MANN MED FLERE ROLLER 

Terje Rød-Larsen var en viktig person da Thorbjørn Jagland presenterte sin ”nye 

kurs” ved regjeringsskiftet høsten 1996. Allerede før utnevnelsen var det knyttet store 

forventninger til den hjemvendte visegeneralsekretæren, og det viste seg at Terje Rød-

Larsen var ett av Jaglands viktigste kort. Han ble i mediene beskrevet som 

”superministeren” som var tiltenkt en viktig rolle da Jaglands Norske Hus skulle 

bygges, og han ble gitt et overordnet ansvar for de lange linjer i regjeringens politikk. 

Rød-Larsen var i årene før utnevnelsen til statsråd blitt internasjonalt kjent som 

fredsmekler i Midtøsten. Mange var fascinert av det faktum at han gikk fra en 

internasjonal topposisjon til norsk politikk. Men han fikk knapt påbegynt en eneste 

politisk sak i løpet av sin karriere som statsråd. Rød-Larsens fortid inneholdt nemlig 

også elementer av en litt mindre positiv kaliber. 

 

2.2 FISKEFARSE I NORD 

Etablering av Fideco 

Ved inngangen til 1980-årene var det krise i industri- og fiskerinæringen i Finnmark. 

Torsken i Barentshavet sviktet og fiskebåtene lå til kai. Finnmark fylke rettet appeller 

mot myndighetene i hovedstaden for å få hjelp. Høsten 1984 ble det inngått et noe 

utradisjonelt samarbeid mellom LO, Norske Shell og Finnmark fylkeskommune. 

Ifølge NRK Dagsrevyen denne høsten var det første gang norsk fagbevegelse inngikk 

et samarbeid med et internasjonalt storkonsern. Avtalen dreide seg om samarbeid i et 

forskningsprosjekt som tok sikte på å skape nye arbeidsplasser i fiskeindustrien i 

Finnmark (NRK, Brennpunkt, 26.11.96). 
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Gudmund Hernes var på denne tiden forskningssjef i den nyopprettede forsknings-

institusjonen FAFO, og med seg som sin høyre hånd hadde han den unge 

samfunnsforskeren Terje Rød-Larsen.  

Norske Shell, FAFO og bergensfirmaet Bird Technology utgjorde trekløveret som 

skulle redde Finnmarks fremtid. Produksjonen skulle gå ut på foredling av 

lavkvalitets fiskefarse til delikatesser med skalldyrsmak. Lodde og avskjær fra 

fiskeindustrien skulle omdannes til crabsticks, krepsehaler og kjøttlignende 

fiskeprodukter (Eriksen 1992). 

Den nye bedriften skulle skape arbeidsplasser i Nordvågen i Vest-Finnmark, og fikk 

navnet Fideco. Våren og sommeren 1985 ble de endelige avtalene underskrevet, og 

Finnmark ventet spent. NRK Dagsrevyen meldte at dersom Fideco klarte å erobre 

10% av markedet i USA, ville det bety 700 nye arbeidsplasser i Nordvågen. 

 

Bird Technology leverte høyteknologisk utstyr til oljeleting og var nær 

samarbeidspartner med Norske Shell. Både Bird Technology og Shell bidro med 

penger til prosjektet. Etableringen skulle i utgangspunktet være kostnadsfri for 

Finnmark (Fiskaren 1.11.96).  

Ifølge Østbye og Jensen (1997:3-4) var Shell opptatt av å dokumentere interesse for 

landbasert virksomhet i Norge, for gjennom dette å få konsesjoner for oljeleting i 

Nordsjøen. Også direktøren i Bird Technology, Svein Milford, hevdet at Shell var 

avhengig av en viss status i politiske kretser for å få konsesjoner, og i dette prosjektet 

var politiske poeng viktigere enn de bedriftsøkonomiske sidene (NRK, Brennpunkt 

26.11.96). 
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Skepsis, ulike filosofier og sviktende grunnlag 

Allerede før Fideco var etablert og samarbeidet med Norske Shell var et faktum, var 

det en utbredt skepsis til prosjektet blant flere av Finnmarks politikere, og ikke minst i 

fiskerinæringen i Finnmark. Det ble stilt spørsmålstegn til FAFOs fremgangsmåte, og 

samarbeidsklimaet mellom partene var dårlig før samarbeidet hadde startet. I et 

oppslag i lokalavisa Finnmarken 9. januar 1985 ble det påpekt at fylkets 

administrasjon ikke reagerte mot selve prosjektet, men mot at fylkets egne organ for 

nyskapning og utvikling ble holdt utenfor (Eriksen 1992:43). 

Ifølge Arne Eriksen var FAFO-lederne lite villige til å lytte til fiskerikompetansen i 

Finnmark. Finnmarks filosofi var næringsutvikling i samråd og i samarbeid med 

industriens folk. FAFOs filosofi var lojalitet overfor oppdragsgiver Shell og minst 

mulig innblanding fra lokale krefter. Dersom Finnmark skulle være med, måtte de 

følge instruksene, hvis ikke ville FAFO velge et annet fylke (Fiskaren 1.11.96), noe 

Arne Eriksen (1992:29-30) dokumenterer. 

Kommunikasjonen mellom partene var dårlig. Flere fiskere mente at de sentrale 

toppene i Oslo opptrådte arrogant, og de var heller ikke imponert over FAFOs fiskeri-

faglige kompetanse (Eriksen 1992:33). 

Lokalbefolkningen, lokale myndigheter og lokal ekspertise følte seg oversett i store 

deler av prosjektet. Dessuten var det en del vesentlige momenter som manglet: 

råstoff, produkter, fast ansatte, teknologi som fungerte og et fungerende 

markedsapparat. Foreløpig var det et luftslott, og det var mange skeptikere blant 

finnmarkingene (NRK, Brennpunkt, 26.11.96). 

 

Fallende oljepriser og nedgang i loddebestanden 

I 1986 var det økonomiske nedgangstider ikke bare i Finnmark og Norge, men i hele 

den vestlige verden. Omtrent samtidig opplevde man en drastisk nedgang i 

loddebestanden i Barentshavet.  
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Det viktigste råstoffgrunnlaget til Fideco ble derfor kraftig redusert. Både Bird og 

Shell ønsket på dette tidspunktet å trekke seg ut av prosjektet, og lokale fiskere i 

Finnmark ble da anmodet om selv å investere i sine egne arbeidsplasser (Seland 

2000). Finnmark fylke måtte også trå til med kapital (NRK, Brennpunkt, 26.11.96). 

Fideco startet opp, men gikk med lav produksjon og uten avkastning i en tid. Så ble 

bedriften nedlagt for godt. Prosjektet var en fiasko. Teknologien fungerte ikke, 

markedet ville ikke ha produktet og kvaliteten var for dårlig. Mange fiskere i 

Finnmark satt igjen med en følelse av å ha blitt overkjørt. Ifølge Arne Eriksen kostet 

Fideco-eventyret totalt 80 millioner kroner – for det meste offentlige penger – mens 

Finnmarks del av regningen lød på 20 millioner kroner, uten at det ble opprettet en 

eneste varig arbeidsplass. Historien endte i Honningsvåg 29. januar 1992 da 12 tonn 

krepsehaler av surimi fra anlegget i Nordvågen, ble dumpet på fyllinga (Eriksen 

1992). 

 

2.3 OPSJONER OG SKATT 

Rød-Larsens opsjonsavtale og private lån 

Terje Rød-Larsen var på begynnelsen av 1980-tallet daglig leder i FAFO, og var i 

tillegg markedsdirektør i den nystartede bedriften Fideco. I forbindelse med rollen 

som markedsdirektør ble han tildelt en opsjon på aksjer i Fideco.  

Denne opsjonen gikk ut på at han fikk lov til å kjøpe 1% av aksjene (4000 aksjer) i 

Fideco til kr. 10,- pr aksje. Denne avtalen benyttet han seg av, og samtidig tok han 

opp et lån på kr. 1.000.000,- for å kjøpe aksjer i Bird Technology, moderselskapet til 

Fideco. Kort tid etter falt oljeprisen voldsomt pga krigen mellom Iran og Irak, og 

kursen på Rød-Larsens aksjer i Bird stupte.  
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Høsten 1986 var verdien mer enn halvert, og han kom under press fra banken som ga 

ham lånet. Rød-Larsen trengte kr. 500.000,- for å dekke opp lånet (NRK, Brennpunkt, 

26.11.96).    

Forholdet mellom ledelsen i Bird Technology og Fideco hadde i mellomtiden blitt 

surere, blant annet fordi fiskeforedlingsprosjektet så ut til å gå dårlig. Opsjonsavtalen 

til Rød-Larsen var derfor ennå ikke underskrevet.  

 

Aksjesalget og tilbakedateringen 

Direktøren i Bird Technology, Svein Milford, hevdet at Bird mot slutten av 1986 ble 

presset av Shell til å kjøpe Rød-Larsens aksjer i Fideco for kr. 640.000,-. Disse 

aksjene hadde altså Terje Rød-Larsen selv kjøpt for kr. 40.000,- noen måneder 

tidligere. Dermed satt han igjen med en aksjegevinst på kr. 600.000,-. Dette var like 

før Fideco ble slått konkurs (NRK, Brennpunkt, 26.11.96).  

Shells motiv for å presse Bird til å kjøpe aksjene, skulle angivelig ha vært å sikre seg 

Rød-Larsens støtte. Selskapet trengte goodwill innad i sosialdemokratiet for selv å 

unngå vanskeligheter i Nordsjøen, på grunn av oljeselskapets samtidige engasjement i 

det apartheidstyrte Sør-Afrika. Shell avviste både anklagene om å ha utøvet press mot 

Bird Technology om å kjøpe aksjene til Terje Rød-Larsen, og anklagene om å sikre 

seg politisk støtte fra Rød-Larsen (Seland 2000). 

Videre hevdet den tidligere ledelsen i Bird at opsjonsavtalen til Terje Rød-Larsen ikke 

var ferdigforhandlet før i midten av desember 1986, og at aksjene ble kjøpt 18.12.86. 

Terje Rød-Larsens opsjonsavtale var datert 3.3.86. Den måtte derfor ha blitt 

tilbakedatert, antakelig av ham selv, ifølge Birds ledelse. Motivet for dette skal ha 

vært skattemessige fordeler. Dette var svært alvorlige beskyldninger og kom frem i et 

brev som ble sendt Terje Rød-Larsens advokater 25.11.96, altså to dager før 

statsråden valgte å trekke seg (NRK, Brennpunkt, 26.11.96). 
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”Hemmelig” møte, skatt og selvangivelse 

Høsten 1987 møtte Terje Rød-Larsen en revisor fra Skattedirektoratet. Rød-Larsen ga 

da revisoren opplysninger som noen måneder senere medførte omfattende bokettersyn 

av teknologibedriften Bird. Skattemyndighetene fant ikke noe av det Rød-Larsen 

hadde påpekt, men fant istedenfor andre forhold, blant annet oppsiktsvekkende billige 

aksjekjøp og -salg. 52 ansatte ble etterlignet for millionbeløp, mens informanten selv 

gikk fri. 

Etter at opplysningene om en mulig tilbakedatering av opsjonsavtalen og Shells 

angivelige press på Bird for å kjøpe Rød-Larsens aksjer kom frem, ble Oslo 

likningskontor og Skattedirektoratet koblet inn. Økokrim besluttet også å forfølge 

saken, og dermed var det vanskelig for den ferske statsråden å fortsette sitt politiske 

arbeid i regjeringen. 

 

Terje Rød-Larsen valgte å gå av som statsråd i 1996. Noen måneder etter avgangen 

fikk han en bot på kr. 50.000,-, som han etter noen dagers betenkningstid bestemte 

seg for å vedta. Boten fikk han for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i 

forbindelse med innlevering av selvangivelsen i 1986 (Stavanger Aftenblad 4.3.97). 
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3. MEDIENE SOM POLITISK INSTITUSJON 

Denne oppgaven tar utgangspunkt i to teoretiske bidrag om nyhetsmedienes 

institusjonelle rolle. Teoriene inneholder mange av de samme elementene, men en av 

årsakene til at jeg har valgt å benytte begge bidragene, er at forfatterne har 

forskjellige utgangspunkt. Timothy Cook tar utgangspunkt i den enkelte journalisten, 

og ser på hvordan journalistenes og redaksjonenes opptreden til sammen gjør at de 

kan betraktes som en politisk institusjon. Bartholomew Sparrow ser i første rekke på 

hvordan nyhetsmediene virker inn på den politiske prosessen, og trekker konklusjoner 

om hva dette betyr for nyhetsmedienes stilling.  

Her følger en gjennomgang av de viktigste elementene i teoriene, og kapitlet avsluttes 

med en sammenligning av de to. 

3.1 ET FORSØK PÅ Å PLASSERE NYHETSMEDIENE I DET 

POLITISKE LANDSKAPET 

Den amerikanske statsviteren Timothy Cook utga i 1997 boken ”Governing with the 

news – The news media as a political institution”. Han forsøker å utvikle en teori der 

amerikanske nyhetsmedier analyseres som en politisk institusjon. 

Cook har utviklet en modell der reporteren vurderes som deltaker i politiske 

beslutningsprosesser og i utformingen av politikken, og der mediene er en sentral 

politisk makt i styringssystemet. Timothy Cook hevder at ingen før ham har gjort noe 

forsøk på å utvikle en modell der nyhetsmediene sees som en sammenhengende 

mellomliggende institusjon som de tre konstitusjonelle statsmaktene ikke kan fungere 

foruten. Mange forfattere har skrevet om og gjennomført undersøkelser som sier noe 

om nyhetsmedienes makt og innflytelse på politiske beslutningsprosesser. Andre har 

tatt for seg journalisters politiske rolle, men ingen har utformet en overgripende 

modell som i en større sammenheng sier noe om nyhetsmedienes plassering i det 

politiske landskapet. 
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Cook argumenterer for at media kan betegnes som en politisk institusjon  

”…because of their historical development, because of shared processes and predictable 
products across news organizations, and because of the way in which the work of newspersons is 
so intertwined with the work of official Washington that the news itself performs governmental 
tasks” (Cook 1997:2–3). 

 

Dersom det er tilfelle at vi kan kalle nyhetsmediene en politisk institusjon, mener 

Timothy Cook at en del sider ved nyhetsmediene bør undersøkes nærmere. Det dreier 

seg om for eksempel medienes struktur, funksjon og muligheter. Det at mediene er en 

formidlende institusjon som ikke er ansvarlig for folket gjennom demokratiske valg, 

kan for eksempel medføre et behov for fokus på kapasitet og ansvarlighet. 

Forfatteren har utformet tre spørsmål som han søker svar på i løpet av boka: 

1) Medfører medienes økende innflytelse på den amerikanske politikken at 

nyhetsmediene blir en institusjon som er mindre egnet til å være en del av det 

politiske systemet, fordi journalistiske mål er viktigere enn de politiske 

målene? 

2) Hvem har valgt journalister til å representere seg i politikken, og kan vi tenke 

oss nyhetsmediene som politisk ansvarlige for politiske valg og virkningen av 

dem? 

3) Er det på tide å organisere nyhetsmediene på en annen måte, for å sikre at 

nyhetene vi får bringer oss nærmere den politikken og det demokratiet vi 

ønsker? 

 

Tidligere forskning på området 

Årsaken til at ingen tidligere har utformet slike teorier, er ifølge Timothy Cook todelt. 

Den ene årsaken ligger i tradisjoner i studiet. Verken når det gjelder statsvitere, 

sosiologer eller medievitere, har det vært en tradisjon for å se nyhetsmediene i et 

institusjonelt perspektiv der de har en politisk aktørrolle. 
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Men det er ikke bare forskerne som må ta ansvar for at slike teorier har vært 

mangelvare. Journalistene bidrar selv i en viss utstrekning til at dette feltet får og har 

fått, lite oppmerksomhet i samfunnsvitenskapelig forskning. De jobber nemlig hardt 

for å unngå at folk ser på dem som politiske aktører. Det er ikke slik å forstå at 

journalister har egne meninger som de kamuflerer eller maskerer med objektive 

utsagn. Dette må heller ikke sees som en kritikk mot journalister som ikke lever opp 

til normer og standarder i sin profesjon. Tvert imot samler journalister viktige og 

interessante nyheter samtidig som de jobber med en uavbrutt deadline. Det er ingen 

enkel oppgave og de har ofte knappe ressurser.  

Journalistene følger dessuten vanligvis høye standarder når det gjelder upartiskhet og 

evnen til å utelate sine egne personlige verdier i nyhetsprosessen. Nyhetsprosessen er 

imidlertid en sammensatt og lang prosess. Ingen steg i denne prosessen er fri for 

politikk. 

På tross av selvpålagte forpliktelser med hensyn til objektivitet og upartiskhet, blir 

journalistene i dag politiske aktører. Ved å følge standardiserte rutiner i 

nyhetsprosessen, ender journalister opp med å skjule sin innflytelse, både for seg selv 

og for andre aktører. De fremstiller seg selv som konturløse, lite lidenskapelige og 

tilbakeholdne. Både når det gjelder TV- og avisjournalistikk, har reporterne en 

tendens til å fremstille seg selv som kalde og følelsesløse, mens intervjuobjektene har 

intensitet, farge og subjektivitet. Journalister jobber hardt for å maksimere sin egen 

autonomi. Mange journalister er altså opptatt av at media ikke skal oppfattes som en 

politisk institusjon, men de politiske journalistene har både tolkningsrammer og 

referanserammer. 

Journalistene overbeviser sine lesere og seg selv om at deres reportasjer er nøytrale, 

ved å henvise til objektivitetsidealet. Det endelige nyhetsproduktet viser lite tegn til at 

reporteren har foretatt flere valg i løpet av prosessen som kan ha påvirket det endelige 

resultatet. Reporteren fokuserer heller på hvilket håndverk han bruker i tolkningen av 

fakta som vi omgir oss med, enn på vinkling og kildevalg som er foretatt.  
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Hvem har kontroll over dagsordenen? 

I og med at nyheter skal være både interessante og viktige, mener Timothy Cook at 

både politikere og redaksjoner kontrollerer viktige ressurser. Politikere dikterer 

betingelser og regler om tilgang, og utpeker enkelte hendelser og saker som viktige 

ved å skaffe dem en arena.  

Journalister bestemmer på sin side om noe er interessant nok til å dekkes, i hvilken 

sammenheng det skal plasseres og hvor fremtredende historien skal presenteres. Den 

politiske agendaen settes av begge parter. Både journalister og politikere er med på å 

bestemme hva som til enhver tid befinner seg på den politiske dagsordenen (Cook 

1997:12). 

Politiske effekter på nyhetene og medienes effekt på politikken er to sider av samme 

sak. Det er ikke lett å tolke disse effektene, fordi de er gjensidig avhengig av 

hverandre. Det er derfor fristende å studere nyhetsmedienes interaksjon med de 

politiske aktørene først. Dette inkluderer perspektiver fra både de politiske og de 

journalistiske sfærene. Deretter kan man studere hvilke effekter denne interaksjonen 

og disse forhandlingene har, på hva slags nyheter som dukker opp og hva slags 

politikk som med det fremføres. 

 

Cooks definisjon av en institusjon 

Timothy Cook begrunner først hvorfor han mener at mediene kan kalles en 

institusjon. I neste omgang kommer han inn på spørsmålet hvorvidt denne 

institusjonen er politisk. Han påpeker at han ikke gjør noe forsøk på å komme med en 

ny institusjonsteori, men ønsker snarere å kaste lys over vår forståelse og plassering 

av mediene i det politiske systemet i dag.  
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Cook bruker definisjonen til Samuel Huntington og Jorge Dominguez fra ”Handbook 

of political science”: 

”Politics – that is, deciding who gets what, when and how for a society – often, but not always, 
takes place through formal organizations and procedures. To the extent that these organizations 
and procedures become stable, recurring, and valued patterns of behavior, they become political 
institutions.” (Cook 1997:66) 

 

Cook har tilføyd tre implikasjoner til denne definisjonen, før han selv gjør bruk av 

den utvidede versjonen i sine studier: 

1) Definisjonen henspeiler ikke bare på formelle strukturer som bidrar til å 

begrense individuelle valg, men også til hvordan de sosiale mønstrene i folks 

oppførsel har en verdi i seg selv. Inn under disse sosiale mønstrene faller både 

eksplisitte regler og forventninger, sammen med uuttalte prosedyrer, rutiner og 

antagelser om hvordan man skal opptre sosialt og politisk. 

2) Institusjoner utvides i rom, og består over tid. 

3) Institusjoner forventes å lede en samfunnsmessig og/eller politisk sektor. 

 

Tre elementer som tilsier at mediene er en institusjon 

1) Implisitte prosedyrer, rutiner og antagelser i nyhetsproduksjonen 

Sunn fornuft tilsier at journalister er forfattere av det de skriver og formidler. Vi ser 

”bylines” i aviser og på TV. Men det å lage nyheter er en kollektiv prosess som 

påvirkes mer av allment aksepterte arbeidsrutiner i journalistikken, enn av 

journalistens egne holdninger. 

Det er problematisk å bevege seg fra individuelle journalister til journalistikk i sin 

helhet, når vi skal trekke konklusjoner. De fleste studier av nyhetsorganisasjonene 

påpeker hvordan det å sette sammen nyheter hver dag er en kollektiv prosess. 
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Journalistene tar viktige beslutninger som ligger implisitt i rutinene de følger. 

Istedenfor å tenke på journalistene som frie, uansvarlige individer som skriver 

historier, ser vi at de jobber ifølge uformelle, implisitte, aksepterte rutiner, prosedyrer 

og regler om hvem og hva som lager nyheter. 

 

2) Varighet over tid og utvidelse på tvers av organisasjoner 

Til tross for at det innen nyhetsorganisasjoner er store variasjoner både med hensyn til 

publikum, teknologi osv, er det store likheter med tanke på både nyhetsdannelsen og 

innholdet i nyhetene på tvers av organisasjonene.  

Nyheter i dag fokuserer heller på enkelthendelser og individuelle aktører med 

kontinuerlige historier, enn på analyser av sosiale og politiske forhold. Dette ser ut til 

å være et naturlig resultat av kravene som stilles til TV som medium, men i 

virkeligheten går det forut for kringkastingsmediene.  

 

3) Politisk kommunikasjon 

I USA foregår ikke den politiske kommunikasjonen ved at allmennheten får tilsendt 

informasjon fra det offentlige. Det har ikke blitt sendt ut slik informasjon til folket fra 

regjeringen siden 1860, med ett unntak i forbindelse med 1. verdenskrig.  

Det er enklere og mer praktisk å bruke mediene. Stort sett all politisk kommunikasjon 

foregår via mediene i USA. Slik sett er mediene en institusjon som brukes av de 

politiske elitene. Den politiske kommunikasjonen foregår på samme måte i Norge – 

via mediene. 
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På bakgrunn av disse argumentene, mener Timothy Cook at han har underbygd 

påstanden om at mediene i USA kan kalles institusjoner. De er mer enn en rekke 

organisasjoner, eller en rekke enkeltvise institusjoner. Store likheter i nyhetsprosessen 

og nyhetsinnholdet til tross for forskjeller når det gjelder type medium (TV, radio, 

aviser og nyhetsmagasiner), størrelse på organisasjonen, nasjonalt eller lokalt 

publikum, taler for at vi kan kalle mediene en egen institusjon. 

 

Det politiske aspektet ved medienes institusjonelle rolle 

Journalister er etter Cooks oppfatning politiske aktører. Dette betyr imidlertid ikke at 

journalistene streber etter å følge spesielle partipreferanser eller ideologiske agendaer.  

Hvis man definerer politikk bredt nok, kan det meste falle inn under begrepet. 

Timothy Cook bruker David Eastons definisjon: 

 

”What distinguishes political interactions from all other kinds of social interactions is that they 
are predominantly oriented toward the authoritative allocation of values in a society.” (Cook 
1997:85) 

 

�� Politikk dreier seg om verdier (goder) i et samfunn. 

�� Politikk dreier seg også om hvilke verdier (goder) som er bestemmende, dvs. 

bindende for individer som bestrider grunnlaget for valgene. 

�� ”Allocation” inkluderer også fordelingen av disse godene. 

Politikk omfatter både fastsettelsen av hva som er verdier i et samfunn, og forsøket på 

å distribuere disse verdiene. 
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Hva har nyhetsmediene med fordelingen av goder å gjøre?  

Mediene forsterker den politiske makten og sørger for ekstra oppmerksomhet til visse 

offisielle aktører ved å forfølge agendaene deres. Mange studier har vist at 

nyhetsmedienes politiske rolle, ligger i den enorme dekningen av de som allerede har 

politisk makt (Cook 1997:86).  

I tillegg er nyhetsmediene i det minste delvis uavhengige til sine kilder når de 

produserer nyheter. De har derfor innflytelse på hvem som har makt, hvilke verdier 

som er viktige i politikken og hva slags fordeling vi har. Mediene er i likhet med de 

tre konstitusjonelle statsmaktene delvis uavhengige av og delvis avhengige av andre 

politiske institusjoner for å gjennomføre sine oppgaver. På bakgrunn av dette går 

Timothy Cook så langt som å hevde at mediene i det moderne USA ikke bare er 

politiske, men de er en del av styringssystemet. 

     Påvirkning og innvirkning 

Nyheter er et resultat av en seleksjonsprosess. Journalistene velger hva som skal 

komme på trykk. De bestemmer hvem som skal uttale seg og hvilke sider av en sak 

som skal vektlegges. Det er ikke dermed sagt at journalistene er partiske, selv om de 

er selektive. Selektivitet kan føre til et skjevt bilde når visse typer politiske aktører, 

historier og temaer får større spalteplass og oppmerksomhet enn andre.  

Studier viser stor likhet i nyhetene fra dag til dag – de samme historiene med de 

samme aktørene (Cook 1997:87). Selv om historiene i de ulike avisene og andre 

nyhetsmedier har det samme innholdet og de samme aktørene, betyr ikke det at man 

får servert et skjevt bilde av virkeligheten.  

Statsviteren Richard Hofstetter argumenterer for at vi må skille mellom ulike typer 

skjevhet i nyhetsmediene; politisk, situasjonsbetinget og strukturell. Han fant noe 

situasjonsbetinget og strukturell skjevhet i sin studie av den amerikanske valgkampen 

i 1972, mens han fant lite politisk skjevhet i form av en bevisst favorisering av 

bestemte partier og politikere. 
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Kilder 

Journalistene velger selv hvem som skal uttale seg i en sak. Det behøver ikke 

nødvendigvis være en person med mye makt. Vi får som regel en forklaring på 

hvilken status personen har i saken (vitne, offerets far, bekymret nabo etc.). Deres 

relasjon til saken er viktigere enn hvor mye makt de har. Nyhetsmediene har en 

definisjonsmakt til å avgjøre hva og hvem som har offentlighetens interesse. 

Nyhetsmediene influerer kanskje ikke alltid på hva vi mener, men har stor betydning 

for hva vi mener noe om.  

Kontakten mellom kildene og journalistene/redaksjonene er gjensidig avhengig, og 

har blitt beskrevet som et bytteforhold og et maktspill (Allern 2001). 

Produksjonsverdier  

Timothy Cook mener at vi bør fokusere på verdier i forbindelse med produksjonen av 

nyhetene. Dette dreier seg om hvordan mediene behandler råmaterialet som de skaffer 

seg fra kildene sine. Cook kaller disse produksjonsverdier, og de har innflytelse på 

den politiske tonen i den ferdige artikkelen.  

Han hevder at forskerne har vært mer opptatt av politiske verdier enn 

produksjonsverdier de senere årene. De siste tjue årene har han imidlertid registrert en 

endring, ved at flere og flere forskere er opptatt av eierinteresser og profittorientering 

i mediene.  

Videre er Cook opptatt av hvordan journalistene ”dramatiserer” og vinkler historiene 

sine slik at de skal bli gode nyhetssaker. Reuven Frank – tidligere produsent for 

kveldsnyhetene i NBC – har uttalt følgende: 

“Every news story should, without any sacrifice of probity or responsibility, display the attributes 
of fiction, of drama. It should have structure and conflict, problem and denouement, rising action 
and falling action, a beginning, a middle, and an end. These are not only the essentials of drama; 
they are the essentials of narrative.” (Cook 1997:99) 
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I tillegg til det narrative (fortellende) elementet i nyhetshistoriene, er også 

journalistene opptatt av å finne historier som kan gå over flere dager, med flere 

kapitler. Medieforskeren Michael Schudson har formulert det slik: 

”The reporter, the editor, and the reader all know where they are in the story – near the 
beginning, the middle, or the end. The election story has a cadence, a rhythm, and is easier to 
read and absorb because readers can tap out the beat.” (Cook 1997:100) 

 

Forhandling om verdien av nyhetene 

Både journalistene og deres informanter sitter med betydelig makt i det som kan 

kalles et gjensidig avhengighetsforhold. Prosessen der man finner ut hva som skal bli 

nyheter og hvordan de skal vinkles, kaller Timothy Cook en forhandling om verdien 

av nyhetene. 

Denne forhandlingen om verdien av nyhetene foregår på flere nivåer samtidig. For det 

første dreier det seg om hvilke nyheter journalistene faktisk reiser ut for å dekke; 

hvilke pressekonferanser de er tilstede på etc. Videre er det et spørsmål om hvor 

deltakende den enkelte journalisten er i dette forumet; hvorvidt han stiller spørsmål 

etc. Til slutt har vi den indirekte og implisitte delen der hver enkelt journalist går 

tilbake til sin arbeidsplass, for å bearbeide råmaterialet som er samlet inn. 

Journalistene har ikke mye makt over sine kilder når det gjelder denne forhandlingen 

om verdien av hver enkelt nyhet. Journalistene kan for eksempel ikke innkalle til 

pressekonferanse. Men vi skal ikke glemme at journalistene selv er herrer over 

innholdet og vinklingen av saken når og om den skal publiseres. 

Hvorfor ikke en fjerde statsmakt? 

Douglass Cater beskrev reporteren som en deltaker i den politiske prosessen, og ikke 

bare som en referent (Cater 1959). Han mente at ”den fjerde statsmakt” var en 

passende beskrivelse på mediene, men Cook peker på en del begrensninger som gjør 

at denne betegnelsen ikke passer på dagens nyhetsmedier.  
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De tre statsmaktene; den dømmende, utøvende og lovgivende, reguleres gjennom 

konstitusjonen med presise regler for hvordan deres medlemmer velges, hvor lang 

embetstid de har, samt hvilken makt og hvilket ansvar denne institusjonen medfører. 

Det er med dette også forventet at de tar bindende beslutninger for samfunnet i sin 

helhet. Det kan ikke sies om nyhetsmediene. 

Pressefriheten som omtales i ”the Bill of Rights” sikrer nyhetsmediene en viktig plass 

i konstitusjonen. Men det faktum at mediene ble instituert av og for det meste 

kontrolleres av private selskaper, gjør at de er noe annet enn en statsmakt. 

Nyhetsmediene er private bedrifter og er derfor delvis uavhengige av 

styringssystemet. Timothy Cook mener at mediene har mer til felles med politiske 

partier og ulike interessegrupper, enn med statsmakter. Politiske partier og 

interessegrupper er politiske institusjoner. Den store forskjellen mellom medier, 

partier og interessegrupper, er at de to sistnevnte er formet og opprettholdt med tanke 

på strategisk, kollektiv forfølgelse av spesifikke politiske mål. Dette kan ikke sies om 

nyhetsmediene, iallfall ikke etter at partipressen forsvant. 

Hvis vi sammenligner den eksplisitte politikken som utøves i partiene og i interesse-

gruppene med politikken, makten og innflytelsen som preger nyhetsmediene, ser vi at 

den er mer implisitt og kanskje også skjult i mediene (Cook 1997:110). 

 

Cooks konklusjon 

Den politiske innflytelsen verken begynner eller slutter med de individuelle 

holdningene og verdensbildene til journalistene. Journalister forsøker å unngå sin 

egen tilstedeværelse i historien, men både vinkling og kildevalg, i likhet med 

journalistens referanseramme, er med på å skape det endelige produktet. Selv om 

journalistene ikke følger partipolitiske preferanser, men forsøker å være objektive, er 

de allikevel aktører med både interesser og verdier. Er norske politiske journalister 

aktører med interesser og verdier, eller er de så verdinøytrale som de ofte gir uttrykk 

for?  
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3.2 RUTINER OG USIKKERHET I NYHETSPRODUKSJONEN 

En annen amerikansk studie om nyhetsmediene som politisk institusjon, er skrevet av 

den amerikanske statsviteren Bartholomew Sparrow. I sin bok ”Uncertain Guardians 

- the news media as a political institution” avviser han i likhet med Timothy Cook 

den allmenne oppfatningen av media som ”den fjerde statsmakt” (Sparrow 1999). 

Mange ser mediene som en statsmakt som fungerer som en kontrollerende instans i 

forhold til de andre tre. Sparrow mener at det ikke er tilfelle. Han mener at mediene 

påvirker den politiske prosessen, og at de bør kalles en politisk institusjon. 

Bartholomew Sparrow forsøker i sin bok å gi mediene en plass i det politiske 

systemet, og han argumenterer for at amerikanske medier skal betraktes som én 

politisk institusjon.  

Han mener at medienes vaktbikkjefunksjon kan relateres til de fleste andre syn på 

mediene opp igjennom tidene:  

�� Noen argumenterer for at mediene skal være en nøytral observatør som skal 

overbringe informasjon. Velgerne skal informeres.  

�� Andre hevder at mediene skal være en deltaker og talsmann i politikken, 

spesielt for minoritetsgrupper og marginale befolkningsgrupper. Dette er for å 

oppveie et forventet underskudd på forsvar for slike politikere og ledere.  

�� Nyhetsmediene beskrives også som et forum for ulike synspunkter. Det skal 

være en markedsplass for ideer som er tilgjengelig for innbyggerne.  

�� Nyhetsmediene er en slags beskytter av offentlig og personlig moral – nettopp 

fordi slik beskyttelse mangler hos andre politiske aktører.  

Derfor tar Sparrow utgangspunkt i at vaktbikkjefunksjonen er essensiell når det 

gjelder nyhetsmedienes rolle i det amerikanske politiske systemet. Jeg kommer tilbake 

til denne sammenligningen i neste avsnitt. 
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Sparrows institusjonsbegrep 

Bartholomew Sparrow benytter i sin bok definisjonen av begrepet institusjon fra blant 

annet økonomen Douglass North: 

“Institutions provide the framework through which human beings interact. They establish 
the cooperative and competitive relationships which constitute a society and more 
specifically an economic order... it is the institutional framework which constrain people`s 
choice sets.” (Sparrow 1999:9) 

En institusjon er altså et rammeverk der mennesker samhandler og utgjør de 

forholdene som danner et samfunn og mer spesielt en økonomisk orden. Det er det 

institusjonelle rammeverket som setter begrensninger for folks valgmuligheter. 

Statsviterne Kathleen Thelen og Sven Steinmo bruker tilnærmet samme formuleringer 

i sin definisjon av institusjoner, som de mener inkluderer både formelle strukturer og 

uformelle regler og prosedyrer som påvirker folks oppførsel. Thelen og Steinmo 

mener at institusjoner kanaliserer beslutningsprosessene, og former de individuelle, 

samfunnsmessige og politiske handlingene som følger av disse prosessene (Sparrow 

1999:9). 

I lys av disse to definisjonene definerer Sparrow med sine egne ord på følgende måte: 

”Institutions channel decision making, shaping subsequent individual, societal, and 
governmental actions.” (Sparrow 1999:9) 

 

Nyhetsmediene er altså, ifølge Sparrow, en institusjon i betydningen at 

nyhetsproduksjonen sørger for et regelmessig og vedvarende rammeverk der politiske 

aktører opptrer både i og med. Som en institusjon begrenser nyhetsmediene 

valgmulighetene til de andre politiske aktørene.  

Mediene strukturerer – det vil si rettleder og begrenser – handlingene til de som 

jobber i de tre statsmaktene, i den offentlige administrasjonen, samt på forskjellige 

nivåer og i ulike deler av den politiske prosessen. På bakgrunn av dette har mediene 

viktige effekter på de andre politiske aktørene i det amerikanske politiske systemet. 
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Individuelle nyhetsorganisasjoner koordinerer ikke sine handlinger. En forståelse av 

de amerikanske nyhetsmediene som en politisk institusjon må baseres på spesifikk, 

uavhengig individuell og organisasjonsmessig oppførsel. Forholdet nyhetsmediene 

har til de andre politiske aktørene må sees i sammenheng med de separate 

handlingene til journalistene og den utøvende makt som samler inn, velger ut, 

redigerer, publiserer og selger politisk informasjon. 

Sparrow baserer sin makropolitiske forståelse av nyhetsmediene som en institusjon på 

fundamentet av et annet sett med institusjoner på mikronivå, siden institusjoner 

eksisterer på flere nivåer. Dette fundamentet er de små, hverdagslige rutinene som 

journalistene bruker til å produsere nyheter om politikken og det politiske systemet. 

Institusjoner må også bestå av formelle eller uformelle regler og normer som personer 

bruker i sitt daglige virke, ifølge organisasjons- og institusjonsteoretikerne March og 

Olsen. Individer gjør det de finner passende og som forventes av dem.  

Individuelle preferanser sammenfaller med de spesifikke organisasjonsmessige og 

sosiale betingelsene, heller enn med resultater fra tidligere disposisjoner og arv. Med 

utgangspunkt i dette, ser Sparrow nyhetsmediene som en samfunnsmessig aktør med 

fokus på rutinene i nyhetsproduksjonen som benyttes av journalister og 

nyhetsorganisasjoner. 

Han diskuterer derfor nyhetsmediene som en institusjon på to plan: først i den 

forstand at de kanaliserer og strukturerer den nasjonale politikken, og deretter i den 

forstand at de hviler på ett standard sett rutiner for å produsere politiske nyheter. 

Medienes betydning og rutiner 

Nyhetsmediene er en komplisert og uunnværlig del av det amerikanske politiske 

systemet. Deres handlinger styrer, kanaliserer og begrenser atferden til andre politiske 

aktører. Dette er effekter som vedvarer over tid. Kort fortalt er det svært lite ved det 

amerikanske politiske systemet som ikke kommuniserer med, og dermed påvirkes av, 

journalister og deres nyhetsorganisasjoner. Effekten mediene har på politikere, 

politikken og hele den politiske prosessen tilsier at mediene er en politisk institusjon. 
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Ulike nyhetsmedier følger de samme rutinene i produksjonen av politiske nyheter. Det 

behøver ikke bety at journalister er opplært på den samme måten eller predisponert, 

selv om det er flere likheter blant journalistene som gruppe. Det behøver heller ikke 

bety at journalistene og toppene i den utøvende makten har koordinert sine 

avgjørelser med hverandre, selv om de nøye følger med på hva rivaliserende 

nyhetsorganisasjoner gjør. De nasjonale og større regionale nyhetsorganisasjonene 

opererer i et interorganisasjonelt felt som de deler med andre som jobber med politisk 

kommunikasjon; det kan være andre nyhetsorganisasjoner og andre kommersielle 

virksomheter. Sparrow mener at vi kan se en tilnærmet lik oppførsel fra ulike 

journalister og nyhetsorganisasjoner, på bakgrunn av at de følger de samme rutinene i 

nyhetsproduksjonen. 

Reportere, redaktører, producere og andre ledere i nyhetsbransjen etablerer faste 

forbindelser med politikere og offentlig ansatte, og de atskiller seg selv fra andre 

(mindre prestisjefylte) nyhetsorganisasjoner og fra andre politiske formidlere 

(politiske partier, interessegrupper). På samme måte jobber journalister og 

nyhetsorganisasjoner for å nå sine kommersielle mål som for eksempel å være 

økonomisk levedyktig. 

Usikkerhet i nyhetsproduksjonen 

Leon Sigal var en av de første som fokuserte på usikkerheten i nyhetsproduksjonen. 

Det er to relasjoner som journalistene må ta hensyn til når de produserer nyheter. Det 

ene er forholdet mellom journalister og kilder. Det andre er forholdet mellom 

journalister og de som tar finansielle avgjørelser om å tiltrekke seg publikum og treffe 

annonsørene (Sparrow 1999:13). Sigal refererer til noen av disse 

usikkerhetsmomentene som journalister møter i produksjonen av politiske nyheter: 

��usikkerhet ved reporterens tilgang til politisk informasjon 

��usikkerhet rundt den politiske virkeligheten som nyhetsorganisasjonene 

skal formidle 

��usikkerhet rundt det økonomiske fundamentet nyhetsorganisasjonene 

bygger på 
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Leon Sigal hevder at journalistene bruker et sett med felles normer og rutiner for å 

motvirke usikkerheten rundt nyhetsproduksjonen. Rutinene for innsamling av nyheter 

gir garanterte nyheter; historier som andre nyhetsorganisasjoner antageligvis kjører 

samtidig, eller historier som kopierer andres forsøk fra tidligere. Skikk og bruk i 

nyhetsdannelsen stadfester nyhetene som nyhetsorganisasjonene publiserer, i tillegg 

til at de legitimerer prosedyrene som er fulgt for å oppnå dem. Skikk og bruk-regler 

gir journalistene en smule visshet som gjør dem i stand til å opptre i et ellers usikkert 

miljø. Når disse rutinene en gang er etablert, lever de sitt eget liv. Man lærer dem i 

studietiden, og de forsterkes gjennom daglig erfaring i jobben. 

Hvis ikke journalister opplevde denne usikkerheten i nyhetsproduksjonen, ville de 

forme sine mål, fastslå sine valgmuligheter, kalkulere med mulige effekter av sine 

handlinger og opptre slik at de oppnår sine ønskede mål. Slik klarhet i mål, 

alternativer, konsekvenser og utførelse ville gi dem muligheten til å opptre på svært 

mange ulike måter, avhengig av hvilke betingelser som er tilstede. Journalister har 

ofte ufullstendig informasjon om omgivelsene. Det er kun i enkelte tilfeller de vet 

hvilke mål de har, og bare i noen tilfeller vet de hvilke alternativer de har og hvilke 

effekter deres handlinger vil ha. Resultatet er at journalister ikke er i stand til å innse 

sine optimale preferanser gjennom å kalkulere med mål/middel. Istedenfor stoler de 

på de innarbeidede standardrutinene som finnes i journalistikken. 

Bikkje-metaforer 

Bartholomew Sparrows bruk av språkbilder fra dyrenes verden ble nevnt 

innledningsvis. Han tar utgangspunkt i den kjente forestillingen om at mediene 

fungerer som vaktbikkjer for velgerne i samfunnet, og mener at denne forestillingen 

kan relateres til de fleste oppfatninger om medienes rolle. Noen bikkjer angriper, 

mens andre kan minne om skjødehunder. Sparrow mener at det avhenger av den 

politiske situasjonen, om mediene opptrer som angrepshunder eller som 

skjødehunder. Han argumenterer for at de er angrepshunder når de dekker politiske 

stridsspørsmål, men at de er skjødehunder når de dekker et politisk område med 

konsensus innen elitene. 
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Angrepshunder 

Når journalistene opptrer som angrepshunder, er de kritiske til politikere og 

regjeringen uansett hvem som sitter med makten. Individuelle kandidater, politisk 

nominerte, politiske partier og politiske rådgivere blir kritisert og tråkket på av den 

fiendtlige motstanderen, mediene.  

Ifølge Sparrow (1999:26) er journalistene ”uoffisielle dommere” når de dekker 

politiske stridsspørsmål. Journalister og nyhetsorganisasjoner forklarer valgkampanjer 

og sporer fremganger/tilbakeganger, de gjetter på hva som blir utfallet av spesielle 

lovforslag, de spekulerer på nominerte til kabinettet, høyesterettsdommerkandidater 

og andre presidentmedarbeidere. Journalister forteller publikum, politikere, byråkrater 

samt hverandre om hva og hvem som kommer, om hva og hvem som har vært, på 

samme måte som de utpeker hva eller hvem som har suksess eller ikke. Journalistene 

har dermed stor innflytelse på hvem som vinner og hvem som taper i politiske 

kamper. 

Nyhetsmediene er mer enn dommere – de er også kritikere. Politiske reportere fra 

både aviser, radio og TV har blant annet blitt mer og mer dømmende i sine historier 

om presidentvalgene. Journalister forsøker å beholde nøytraliteten og troverdigheten, 

og på samme tid unngå å bli manipulert av politiske aktører som de er avhengige av 

for å få informasjon. Bartholomew Sparrow kommer med en rekke eksempler fra det 

amerikanske systemet, og oppsummerer at mediene er en uoffisiell dommer i politiske 

strider – spesielt i strider som har med presidentvalgkampen å gjøre. En tidligere 

NBC-korrespondent har, i likhet med flere forskere, beskrevet forholdet mellom 

politikere og journalister som et bytteforhold. I dette bytteforholdet er det om å gjøre 

å ikke miste for mye integritet. 

Rutinene i mediene 

Som en følge av usikkerheten som råder i dekningen av politiske stridsspørsmål, 

støtter journalistene seg på en del standardrutiner. Noen av disse rutinene er formelle, 

andre er uformelle. Sparrow fokuserer på fire av disse (Sparrow 1999:47-51). 
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a) Politikk som hesteveddeløp 

Hesteveddeløpsjournalistikken er spesielt synlig i presidentvalgkampen i USA. Det 

eneste folk ønsker å vite i forbindelse med valgkampen, er hvem som vinner. Dette 

sier en del om mentaliteten som råder i nyhetsorganisasjonene. Språket i de politiske 

stridene – som ofte omtales som ”spill” eller ”krig” – erstatter innholdet i politikken. 

Innholdet i politikken er ikke like viktig som selve spillet. 

b) Balansert dekning 

En annen etablert rutine i nyhetsmediene er kravet om en generelt balansert dekning 

av de politiske stridsspørsmålene. Reportere og deres redaktører bestemmer kvaliteten 

på den politiske informasjonen og veier opp fortjenesten til de ulike kildene. De store 

mediene presenterer vanligvis argumenter fra begge sider i en konflikt, og 

nyhetsmediene er generelt flinke til å presentere to sider av en sak. Etter oppløsningen 

av partipressen har det blitt mer vanlig med balansert dekning. 

c) Tolkning og negativitet 

Den tredje, og mer og mer vanlige, journalistiske rutinen, er tendensen journalister og 

redaktører har til å markere avstand til politiske ledere og det som skjer i politikken. 

Jo større sjanse det er for at en kandidat blir valgt til president, jo tydeligere og mer 

seriøs blir kritikken fra pressen, ifølge Sparrow. Det har også blitt mer vanlig med 

negative vinklinger i journalistikken. Vi ser også at journalistene i større grad nå enn 

tidligere kommer med egne tolkninger og meninger i reportasjene. 

d) En smal definisjon av politikk 

I nyhetsproduksjonen defineres rutinemessig politikk primært som valg, og 

konkurransen mellom personer og politiske partier, til tross for at begrepet også 

innbefatter lovgivning, implementering av politikken, lobbyisme, budsjettmessige og 

andre økonomiske emner og mye mer. De sistnevnte elementene er sjelden vare i den 

amerikanske nyhetsdekningen av politikk. Hvis politikk er ”who gets what, where and 

how” burde journalistene skrive mer om politikken til de ulike kandidatene, istedenfor 

å fokusere på hvem som vinner og hvem som taper. 
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Fordi nyhetsmediene har makt til å publisere nyheter og kommentarer om politiske 

konflikter, er de i stand til å utøve betydelig innflytelse på hvem som er involvert i et 

tema og hvordan temaet formuleres. Nyhetsmedienes tilstedeværelse har medført en 

uunngåelig endring i den politiske valgkampen og i politikken generelt. 

Nyhetsmedienes dominans i dagens nasjonale politikk har påvirket kriteriene for valg, 

gjenvalg og nominasjon til offentlige stillinger. Det har derfor påvirket kvaliteten på 

de som stiller til valg. De er nødt til å tilpasse seg mediene og de kravene som stilles.  

 

Skjødehunder 

I tilfeller der det er lite eller ikke spesielt synlig uenighet i regjeringen eller blant 

ledende nasjonale politikere på et emne, har journalister en tendens til å være noe 

reservert i sin dekning av saken og nøler med å opptre som dommere. Tilfeller som 

dette kaller Sparrow monopolpolitikk (Sparrow 1999:55). 

Journalister er mer tilbakeholdne når det gjelder å undersøke saker der det råder 

monopolpolitikk. Nyhetsdekningen blir defensiv, i motsetning til iveren etter å tolke 

og kritisere i politiske stridsspørsmål. Det er mange årsaker til at journalister forsaker 

den fiendtlige innstillingen til regjeringen og politikerne, og heller samarbeider med 

disse i enkelte saker. Topp-politikerne har nemlig noen fordeler. 

Den mest essensielle fordelen de politisk valgte har, er kontrollen over vesentlig 

nyhetsinformasjon. Det kan være informasjon om presidenten og hans menn, 

byråkratene i den offentlige administrasjonen eller medlemmer av kongressen og 

deres ansatte. Samtlige er i besittelse av informasjon som journalistene er interessert i. 

Denne informasjonen er i mange tilfeller eksklusiv fordi det finnes bare én president i 

USA, én utenriksminister, én justisminister etc. Det er flere aviser som konkurrerer 

om nyhetene, enn det er informanter i mange tilfeller. 
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Kildene er som regel innehavere av ekspertise. Størstedelen av journalistene har ikke 

den samme kunnskapen som for eksempel de ansatte i Det Hvite Hus. Journalister er 

gjerne mer generalister enn eksperter på enkelte felter. 

Det er tette bånd mellom journalister og deres kilder. Det er ikke bare i Akersgata og 

på Tostrupkjelleren forholdet mellom journalister og politikere er nært og synlig. 

Også i USA er forholdet mellom journalistene og politikerne gjensidig avhengig. 

Journalister er dessuten svært sårbare for feilinformasjon. De kan også bli utsatt for 

”stonewalling”, som innebærer at politikerne ikke utgir noe informasjon.  

Regjeringen har autoritet til å bestemme hva som er nyheter. Regjeringen bestemmer 

hva som er loven, og det er regjeringens tolkning av den politiske virkeligheten som 

teller. Journalistene bruker regjeringen for å få bekreftet og legitimert den politiske 

informasjonen. 

 

3.3 HOVEDPUNKTER I DE TO TEORIENE 

Likheter  

Det er flere likheter enn ulikheter mellom Cooks og Sparrows analyser, selv om de 

verken henviser til hverandre eller bygger på hverandre. Begge avviser den allmenne 

oppfatningen av nyhetsmediene som den fjerde statsmakt, og begge argumenterer for 

at nyhetsmediene fortjener betegnelsen politisk institusjon.  

Bartholomew Sparrow mener at nyhetsmediene ikke fungerer som en kontrollerende 

instans overfor de tre andre statsmaktene, men at de virker på den politiske prosessen 

på samme måte som andre politiske institusjoner gjør. Timothy Cook sammenligner 

også nyhetsmediene med andre politiske institusjoner – som for eksempel politiske 

partier og interessegrupper, og mener at nyhetsmediene ikke er en statsmakt fordi 

mediene kontrolleres av private selskaper.  
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De tre statsmaktene – den dømmende, den lovgivende og den utøvende – reguleres 

gjennom konstitusjonen, og har presise regler for hvordan medlemmene skal velges, 

hvilken makt og hvilket ansvar de har. Dette er ikke tilfelle for nyhetsmediene.  

Det er også likheter mellom de to forskerne i begrunnelsene av hvorfor 

nyhetsmediene er en politisk institusjon. Både Cook og Sparrow henviser til et sett 

rutiner i nyhetsproduksjonen. Timothy Cook bruker betegnelser som implisitte 

prosedyrer, rutiner og antagelser, mens Sparrow bruker begrep som rutiner, normer, 

standarder og ”skikk og bruk-regler”. Jeg oppfatter det slik at Cook og Sparrow sikter 

til mye av det samme.  

Begge forfatterne fokuserer også på at innholdet i nyhetsbildet i stor grad samsvarer, 

og bruker det som et argument for at mediene skal betegnes som en politisk 

institusjon. Cook hevder dessuten at nyhetsproduksjonen er en seleksjonsprosess, og 

at denne prosessen ikke er fri for politikk. Det dreier seg både om utvelgelse av 

intervjuobjekter, vinkling av saker og ikke minst hvilke saker som overhodet skal 

dekkes. Sparrow mener at nyhetsmediene er i stand til å utøve betydelig innflytelse på 

hvem som er involvert i et tema og hvordan temaet formuleres, fordi de har makt til å 

publisere politiske stridsspørsmål. 

 

Ulikheter 

Timothy Cook legger i større grad enn sin kollega vekt på den enkelte journalistens 

rolle. Han hevder at journalistene har en rekke selvpålagte objektivitetsnormer som de 

følger. En av de viktigste årsakene til at nyhetsmediene ikke blir sett på som en 

politisk aktør, er at journalistene anstrenger seg for å ikke bli oppfattet som slike 

aktører. Journalistene fremstiller seg selv som distanserte profesjonelle som opptrer 

upartisk i enhver situasjon. Det er ingen studier som tyder på at journalistene følger 

egne partipreferanser. Det er imidlertid ikke journalistenes egeninteresser som gjør at 

nyhetsmediene skal betegnes som en politisk institusjon, mener Timothy Cook.  
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Cook hevder at nyhetsmediene forsterker den politiske makten til de som allerede har 

mye politisk makt. I tillegg har mediene også innflytelse på hvem som har makt, 

hvilke verdier som er viktige i politikken og hva slags fordeling av goder vi har.  

Sparrow hevder at nyhetsmediene som en institusjon strukturerer handlingene til de 

tre konstitusjonelle statsmaktene, den offentlige administrasjonen, samt på 

forskjellige nivåer og i ulike deler av den politiske prosessen. Mediene har derfor 

viktige effekter på de andre politiske aktørene i det amerikanske politiske systemet, 

ifølge Sparrow. Han mener at nyhetsmediene opptrer både som dommere og kritikere 

i enkelte saker.  

 

Slik jeg forstår de to forfatterne, mener Cook at nyhetsmedienes makt og innflytelse 

er mer implisitt og skjult i journalistenes daglige rutiner, mens Sparrow mener at 

redaksjonenes holdninger er mer synlig. Begge forfatterne peker på visse rutiner og 

prosedyrer som journalistene følger i sitt arbeid, og som gjør at nyhetsmediene kan 

betegnes som en politisk institusjon. De sikter til mye av det samme, men de 

vektlegger litt ulike elementer. 

Cook hevder at journalistene følger etablerte rutiner når de skal komme opp med 

nyhetshistorier hver dag. Journalistene stoler på kilder som er i en posisjon til å ha 

kunnskap, og henviser til denne ekspertisen. De presenterer gjerne to sider av saken, 

sørger for intuitivt støttende bevis, samtidig som de skjuler sin egen rolle som 

utvelger og redigerer. Timothy Cook sammenligner journalistene med jazzmusikere. 

Det er tilsynelatende improvisasjon, men i bunn og grunn finnes det et sett med 

grunnregler som man må lære seg for å kunne utøve denne improvisasjonen. Sist, men 

ikke minst, er det et poeng at historien skal ”selges” til nyhetsledelsen og desken.  

Bartholomew Sparrow er mer opptatt av nyhetsmedienes rolle i forhold til andre 

politiske aktører enn det Timothy Cook er. Sparrow snakker mer om det 

kontrollerende aspektet ved nyhetsmediene.  
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Sparrow hevder dessuten at nyhetsproduksjonen sørger for et regelmessig og 

vedvarende rammeverk, der politiske aktører opptrer. Nyhetsmediene som en politisk 

institusjon, begrenser valgmulighetene til de andre politiske aktørene. Journalistene er 

avhengige av et godt forhold til sine viktigste kilder, og forsøker å opparbeide seg 

goodwill i en del saker.  

Sparrow hevder at normene og rutinene som journalistene følger, kommer til syne 

allerede i opplæringen. Her har de sitt første møte med de viktigste – både formelle og 

uformelle – rutinene. I tillegg bruker han uttrykket predisposisjoner, hvilket innebærer 

at det er flere likheter mellom journalistene som gruppe. Han mener videre at 

journalistene og toppene i den utøvende makten, opererer i et interorganisasjonelt felt 

som gjør at nyhetsproduktene blir tilnærmet like utad. 

 

Det er flere fellestrekk ved teoriene til Timothy Cook og Bartholomew Sparrow, men 

de har forskjellig utgangspunkt. En viktig årsak til at jeg har valgt å benytte begge 

teoriene, er som nevnt at de ikke henviser til hverandre. Videre er ambisjonen i min 

oppgave ikke å avkrefte eller bekrefte disse to teoriene, men snarere bruke de som et 

rammeverk i min studie av mediedekningen i Terje Rød-Larsen-saken. I og med at 

dette er et felt som er relativt ubeskrevet både i norske og utenlandske kretser, ser jeg 

det som en fordel å ha benyttet to teorier som går ut på mye av det samme. 

Amerikanske nyhetsmedier og amerikanske journalister er ikke nødvendigvis 

sammenlignbare med norske nyhetsmedier og norske journalister, og dette er også en 

av grunnene til at det er vanskelig å overføre teorien til norske forhold helt uten 

videre. 
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4. METODER OG KILDEMATERIALE 

Ordet metode kommer fra gresk, og betyr veivalg som fører til målet. Dette kapitlet 

beskriver blant annet mitt valg av forskningsdesign, kildemateriale, fremgangsmåter 

og analysemetoder. 

4.1 VALG AV FORSKNINGSDESIGN 

Et forskningsdesign er betegnelsen på den kombinasjon av fremgangsmåter man 

benytter seg av når man samler inn data. Prosjektets formål, problemstillingen og 

prosjektets arbeidsbetingelser er avgjørende for forskningsdesignet. Andre elementer 

som spiller inn, er hvilken type viten man er interessert i, hvilke undersøkelsesenheter 

man har, antall undersøkelsesenheter og egenskaper hos disse (Andersen 1990).  

Casestudie 

Casestudieformen er meget anvendt når det gjelder avhandlinger og kandidatoppgaver 

(Andersen 1990, Yin 1994). En casestudie er en empirisk undersøkelse som belyser et 

samtidig fenomen innenfor det virkelige livs rammer, hvor grensene mellom 

fenomenet og den sammenheng der det inngår, ikke er innlysende, og hvor det er 

mulighet for å anvende flere informasjonskilder til belysning av fenomenet. Designet 

er ahistorisk, ikke-eksperimentelt og vedrører kun ett fenomen (Yin 1994). 

Denne studien er en single casestudie, og undersøkelsesenheten er Terje Rød-Larsen-

saken. Ifølge Yin kan casestudier brukes til analytisk generalisering, det vil si at de 

kan bidra til å utdype, styrke eller svekke en teori (Yin 1994:30-31). Jeg har tidligere i 

oppgaven vært inne på at dette er ikke min ambisjon. Målet med oppgaven er at caset 

(Terje Rød-Larsen-saken) skal brukes til å drøfte og vurdere teorien om at mediene er 

en politisk institusjon, og at journalistene og redaksjonene derfor kan regnes som 

politiske aktører. Det er vanskelig å konkludere med en styrking/svekking av en så 

stor og sammensatt teori med ett case. Mitt bidrag skal klargjøre en del av teorien. 
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Casestudie-protokoll 

I alle casestudier anbefales å utarbeide en casestudie-protokoll. En casestudie-

protokoll er selve instrumentet, og inneholder prosedyrer og generelle regler som må 

følges underveis. Protokollen er viktig i arbeidet med å fremme reliabiliteten i 

undersøkelsen. Intensjonen med en casestudie-protokoll er å guide forskeren i 

arbeidet med casestudien. Jeg lagde en slik i forkant av intervjuene, og fulgte 

oppskriften til Yin.2 

Protokollen bør inneholde fire elementer; 

�� oversikt over prosjektet  

�� feltprosedyrer  

�� spørsmålene  

�� guide for casestudie-rapporten  

 

Innsamling av materiale til casestudier 

Datamaterialet til casestudier kan komme fra ulike kilder. Det kan for eksempel være 

dokumenter, arkiver, intervjuer, direkte observasjon, deltakende observasjon og 

fysiske gjenstander. Det er ulike prosedyrer for de ulike innsamlingsmetodene (Yin 

1994). I denne oppgaven benyttes i hovedsak intervjuer, men også dokumenter og 

arkiver.  

Dokumenter 

Dokumentene som benyttes i denne oppgaven er først og fremst artikler fra utvalgte 

aviser. Videre har jeg benyttet en rapport som ble skrevet på oppdrag fra Norsk 

Redaktørforening og Norsk Presseforbund, og utgitt på Institutt for Journalistikk i 

1997. Rapporten har tittelen ”Rød-Larsen saken i mediene” og er en kvantitativ 

innholdsanalyse av hvordan saken ble dekket i seks aviser (Østbye og Jensen 1997).  

                                              

2 Se vedlegg 1: Intervjuguiden og 2: Spørsmålene 
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I tillegg regnes tidligere hovedoppgaver om emnet som dokumenter. Her er det 

spesielt to som har vært av betydning. Den ene er skrevet av en student ved Institutt 

for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er en sammenligning av Rød-Larsen-

saken og Syse-saken i mediene (Seland 2000). Den andre er skrevet av en student ved 

Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og omhandler 

medienes makt i Terje Rød-Larsen-saken (Fjeld 2000). 

TV-reportasjen som ble vist kvelden før statsrådens avgang, regnes også som et 

dokument i denne sammenhengen (NRK, Brennpunkt 26.11.96). Denne skaffet jeg fra 

Nasjonalbiblioteket i Rana. Sist, men ikke minst, har de to bøkene til frilansjournalist 

Arne Eriksen vært flittig brukt (Eriksen 1992, Eriksen 1994). 

Styrken ved denne formen for materiale, er at det er stabilt. Dokumentene kan 

gjennomgås om og om igjen, og innholdet vil hele tiden være det samme. De er ikke 

skrevet med tanke på denne studien, og er derfor ikke påvirket av det. De er eksakte, 

inneholder navn, referanser og detaljer om hendelsen, og kan gi et helhetlig bilde av 

saken. Svakhetene er at det kan være vanskelig å skaffe slike dokumenter til veie. 

Dersom man ikke har skaffet seg alle vesentlige dokumenter, kan det medføre et 

skjevt bilde. Også innholdet i dokumentene kan gi et skjevt bilde – jeg kjenner ikke 

forfatterens intensjoner. Dessuten kan tilgangen til dokumentene være begrenset (Yin 

1994). 

Arkiver 

I forbindelse med fremskaffelse av avisartiklene, benyttet jeg tre avisarkiver. Det var 

arkivene i Aftenposten, Dagbladet og fagbladet Journalisten. På samtlige steder har de 

vært svært hjelpsomme – både med utskrifter, kopiering og søkemåter. Jeg oppdaget 

raskt at Rød-Larsens navn var skrevet på flere måter, og tok hensyn til dette når jeg 

søkte i arkivene. I Journalisten var det papirarkiv, så der bladde jeg til jeg ble svart på 

fingrene. 
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Kildekritikk 

Utnyttelse av kildene i denne oppgaven er et sentralt tema. Det dreier seg i første 

rekke om utnyttelse av journalistenes utsagn som kilder. Det er forskjellige relasjoner 

mellom kilde og virkelighet.  

Kildekritikkens prinsipper består av tre elementer; kildens performative aspekt, kilden 

som en meddelelse og kilden som virkninger av forhold i fortida. Kildens 

performative aspekt ser vi når kilden behandles som resultatet av en målrettet 

virksomhet. Kilden behandles da som en handling, og settes i forhold til 

opphavsmannens målsettinger, virkelighetsoppfatninger, normer, personlighetstrekk 

etc.  

Vi har et kognitivt og et normativt aspekt i forholdet mellom kilde, opphavsmann og 

sak. Det normative (performative) aspektet har vi mellom kilden og opphavsmannen, 

mens det kognitive (innholdsmessige) aspektet finner vi mellom kilden og 

saksforholdet. Det performative aspektet kan for eksempel bestå av opphavsmannens 

målsettinger, holdninger og normer. I denne oppgaven er jeg spesielt interessert i 

journalistenes motiver. Jeg er dermed mest opptatt av det performative aspektet. 

Historiske kilder kan utnyttes som levninger eller beretninger. Når en kilde utnyttes 

som en levning, settes den i forhold til sin opphavsmann eller -situasjon. Dersom 

kilden settes i forhold til dens objekt – det den forteller noe om – sier vi at den 

utnyttes som beretning (Dahl 1988:38). Jeg bruker mine kilder i første rekke som 

levninger. Jeg setter kilden i forhold til opphavsmannen og bruker kildenes utsagn 

som handlinger, og tar hensyn til journalistenes motiver for utsagnene. 

 

Reliabilitet og validitet 

Robert Yin trekker frem et viktig prinsipp som bør følges når man jobber med en 

case-studie. Det går ut på at man skal bruke flere kilder til datainnsamlingen, noe han 

kaller datatriangulering (Yin 1994).  
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Med triangulering menes at man skal beskrive en situasjon med flere ulike utgangs-

punkter. Vi har også forskertriangulering, teoritriangulering og metodetriangulering. 

Man belyser en sak med flere teorier, flere metoder og flere kilder. På denne måten 

får man god oversikt over saken og kan fange inn kompleksiteten. Triangulering er en 

måte å fremme validiteten i undersøkelsen på. Jeg har i denne oppgaven brukt flere 

teorier og flere kilder.  

Reliabiliteten fremmes i casestudier blant annet ved å utarbeide en casestudie-

protokoll. En slik har jeg som nevnt utarbeidet. En eksemplarisk casestudie er 

betydningsfull – teoretisk eller praktisk. Den er fullstendig og godt avgrenset, alt av 

kritisk betydning er med og alternative perspektiver slipper til. Jeg har forsøkt så godt 

det lar seg gjøre å oppfylle dette i oppgaven. 

Rubin & Rubin beskriver tre elementer som omhandler reliabilitet og validitet i 

undersøkelser, der det har blitt brukt kvalitative metoder; transperancy, consistency og 

communicability (Rubin & Rubin 1995). Transperancy betyr at oppgaven skal være 

gjennomsiktig for leseren. Leseren skal kunne følge forfatterens resonnementer, og alt 

materiale skal være tilgjengelig for andre forskere. Consistency betyr at materialet 

ikke skal inneholde inkonsekvens. Communicability sikter til at oppgaven må 

kommunisere med leseren. Dette er også elementer jeg har forsøkt å ta hensyn til 

under arbeidet med oppgaven. 

 

4.2 INTERVJUENE 

Jeg var først og fremst interessert i å få vite mer om journalistenes intensjoner, og 

mente at kvalitative dybdeintervjuer med 10-15 politiske journalister kunne gi mye 

nyttig informasjon. Jeg ønsket også å få snakke med noen av de nærmeste 

medarbeiderne til Rød-Larsen i 1996.  
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Et kvalitativt forskningsintervju forsøker å forstå verden fra intervjupersonens side, å 

få frem betydningen av folks erfaringer, og å avdekke deres opplevelse av verden. 

Forskningsintervjuet baseres på den hverdagslige samtalen, men har et faglig 

grunnlag. Materialet skal tolkes og ikke kvantifiseres.  

”Det kvalitative forskningsintervjuet er produksjonssted for kunnskap.” (Kvale 1997:28) 

Flere metodologiske beslutninger må fattes mens intervjuet pågår, og det krever et 

høyt ferdighetsnivå hos intervjueren. I samtalen er det et asymmetrisk maktforhold. 

Jeg som intervjuer sitter med spørsmålene, velger temaer og styrer samtalen. 

Intervjupersonen er min informant (Kvale 1997). 

Intervjuer kan være utforskende og hypotesetestende. Hypotesetestende er mer 

strukturerte enn de utforskende. Mine intervjuer var strukturerte, med de fleste 

spørsmålene skrevet på forhånd. 

 

Forskerens kvalifikasjoner 

For at resultatet skal bli best mulig må forskeren kunne spørre gode spørsmål, være en 

god lytter, være tilpasningsdyktig og fleksibel, ha en god forståelse av det som 

studeres og være upartisk (ikke ha forutinntatte holdninger). God forberedelse er det 

beste middelet for å nå disse målene.  

Kunnskap om fenomenet er viktig for å kunne stille de rette spørsmålene. Jeg leste i 

underkant av 1000 avisartikler på forhånd, og fikk dermed god kjennskap til selve 

saken og dynamikken i den, før intervjuene startet.  

Resultatene av intervjuene avhenger av mine vurderinger underveis. Det var derfor 

viktig å være maksimalt forberedt og opplagt foran hvert eneste intervju. 

Intervjuguiden var også en del av forberedelsene. 
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Spørsmålene 

Spørsmålene ble utarbeidet i samarbeid med mine veiledere. Jeg brukte mye tid og 

energi på spørsmålsformuleringene, fordi jeg ville være sikker på at jeg fikk svar på 

det jeg ønsket svar på. Svarene skulle dessuten kaste lys over problemstillingen. 

Rekkefølgen på spørsmålene ble ansett som viktig, fordi jeg søkte svar på temaer som 

kunne være litt ”betent”.  

Jeg brukte to sett med spørsmål – ett for journalistene og ett for medarbeiderne. 

Spørsmålene var stort sett identiske. Den eneste forskjellen var at journalistene fikk to 

spørsmål som medarbeiderne ikke fikk. Journalistene fikk 15 spørsmål, og 

medarbeiderne fikk 13.  

 

Utvalget 

Mitt ønske var at informantene skulle bidra med synspunkter og egne tolkninger av 

denne saken, og det var derfor av betydning at informantene hadde både god 

kjennskap til og en viss interesse for saken. Utvalget er ikke på noen måte 

representativt for norske politiske journalister. Det er heller et strategisk utvalg. 

Utvalget består av journalister og nære medarbeidere til Rød-Larsen og 

statsministeren i departementet fra 1996. Jeg foretok utvalget på grunnlag av 

kjennskap til de enkelte personene og på bakgrunn av artiklene jeg hadde lest.  

Intervjulisten ble redigert flere ganger underveis, både som følge av at 

intervjuobjekter ikke ønsket å stille opp, og fordi det var vanskelig å få tak i enkelte. 

Jeg fikk dessuten tips om flere kandidater av intervjuobjektene underveis, og jeg 

fulgte opp de fleste av disse. Den endelige listen lyder på 14 navn, hvorav ti regnes 
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som journalister, og fire var medarbeidere til Terje Rød-Larsen og Thorbjørn Jagland 

i 1996. Fem av informantene er kvinner, mens ni er menn. 3 

Det var få journalister som ikke ønsket å stille opp. En av journalistene fra Dagbladet 

ønsket ikke å delta fordi han mente han ikke var representativ for Dagbladets syn på 

saken. Jeg informerte om at han skulle snakke for seg selv og ikke på vegne av avisa, 

men han ga meg heller et par tips på hvem som kunne egne seg som intervjuobjekter. 

Jeg fulgte opp ett av disse. Jeg aksepterte at han ikke ønsket å delta. De aller fleste var 

positive til deltakelse. 

Intervjulisten består av tre journalister fra Dagbladet, tre fra Aftenposten, en fra 

Klassekampen, en fra Bergensavisen, en fra fagbladet Fiskaren i tillegg til en 

frilanser. Medarbeiderne jeg intervjuet var informasjonssjefen i Arbeids- og 

Administrasjons-departementet, Rød-Larsens personlige rådgiver, stabssjefen ved 

statsministerens kontor og statssekretæren for pressesaker ved statsministerens 

kontor. Sistnevnte har i lengre tid jobbet som journalist og sier at hun identifiserer seg 

i hovedsak med journalistene. Noen av journalistene hadde byttet jobb siden 1996, 

men de fleste jobbet fortsatt som journalister. 

Jeg har i den generelle delen av analysen valgt å ikke navngi informantene mine. 

Dette fordi deres identitet ikke er et vesenlig poeng. Ved direkte sitatbruk har jeg 

derimot navngitt personene, i første rekke for å unngå misforståelser, men også fordi 

alle er personer som jobber i offentligheten.  

Det vil være en smal sak for folk med kjennskap til miljøet, å gjette seg til hvem de 

forskjellige er. Informantene var innforstått med dette. 

                                              

3 Se vedlegg 3: Intervjulisten. Jeg gjør oppmerksom på at avisen og stillingen det refereres 
til, er den informanten hadde i oktober/november 1996. Hvor personen jobber i dag, er 
uvesentlig. Informantene ble informert om at de snakket på vegne av seg selv. Det eneste 
unntaket er Frøy Kannert, statssekretær ved statsministerens kontor i 1996. Hun jobber nå 
som journalist, og erklærte at hun i hovedsak identifiserer seg med journalistene. 
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Forberedelser 

Jeg valgte å sende et introduksjonsbrev som første steg. Her fortalte jeg kort hva 

undersøkelsen gikk ut på, litt om hva intervjuet ville dreie seg om, hvor lang tid det 

ville ta og hvem som var mine veiledere. Jeg avsluttet med at de ville bli kontaktet per 

telefon.  

Journalister og departementsmedarbeidere er travle mennesker, og løsningen med å 

sende et brev med litt informasjon i forkant av telefonsamtalen, var en god idé. Det 

viste seg å være virkningsfullt også. Intervjupersonene ble nysgjerrige, og var 

forberedt da jeg ringte. Intervjuguiden var på dette tidspunktet ferdig utarbeidet. De 

første brevene ble sendt ut i juni, og det var dermed ferietid for mange. Men i enkelte 

tilfeller viste det seg faktisk å være en fordel. Journalistene er ikke like travle om 

sommeren, og det var derfor ikke vanskelig å få avtaler med de som var på jobb. 

I telefonsamtalen understreket jeg at deltagelse var frivillig. Jeg forsøkte å få intervju-

personer som ville være med av egeninteresse. Mange journalister er opptatt av 

temaet jeg skulle ta opp, så dette ble ikke noe problem. Intervjupersonene fikk 

beskjed om at de snakket på vegne av seg selv, og ikke på vegne av sitt medium eller 

sin arbeidsplass. På den måten var det uproblematisk om de hadde byttet arbeidsgiver 

siden 1996.  

Jeg la forholdene til rette for at det skulle bli enklest mulig for mine intervjuobjekter. 

Møtested og tidspunkt ble tilpasset informantens tidsskjema. De fleste avtalene fant 

sted på informantens kontor eller i kantinen der de arbeidet. Miljøet er da kjent for 

intervjupersonen, han/hun føler seg trygg, og man blir heller ikke forstyrret i stor 

grad. I ett tilfelle reiste jeg hjem til intervjupersonen som var sykemeldt. I to tilfeller 

traff jeg intervjupersonen på en kafé. Tre intervjuer foregikk per telefon. 
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Selve intervjuet 

Det finnes to intervjuformer; individuelle intervjuer og gruppeintervjuer. De 

individuelle intervjuene kan ha flere hensikter; å skaffe faktabasert informasjon, å få 

høre intervjuobjektets meninger og holdninger, å få forklaringer eller livshistorier. 

Min hensikt med de individuelle intervjuene var å få et innblikk i journalistenes og 

medarbeidernes meninger og holdninger i Terje Rød-Larsen-saken. Det er subjektive 

uttalelser ut i fra deres ståsted jeg sitter igjen med. 

I selve intervjusituasjonen er det opp til intervjueren å på kort tid skape en kontakt 

som gjør det mulig å komme lenger enn til rene høflighetsfraser og 

meningsutvekslinger. Intervjueren må skape en atmosfære der intervjupersonen føler 

seg trygg og komfortabel. Tonefall, ordvalg og kroppsspråk er viktige elementer. 

Graden av spontane, innholdsrike, spesifikke og relevante svar fra intervjupersonen er 

et kvalitetskriterium på intervjuet. Lengden på svarene kan også si noe om kvaliteten, 

men gjør ikke nødvendigvis det. Politiske journalister er som regel høyt utdannede og 

opptatt av sin posisjon i samfunnet. Dette kan være en fordel i intervjusituasjonen, 

men innebærer også at jeg bør være ekstra observant.  

Enkelte intervjupersoner synes å være bedre enn andre. Gode intervjupersoner er 

samarbeidsvillige, motiverte, veltalende og kunnskapsrike. De er ærlige, svarer 

konsist og presist på det jeg spør om, de gir sammenhengende fremstillinger og 

motsier ikke seg selv. Det er ikke nødvendigvis de gode intervjupersonene som gir 

den mest verdifulle innsikten i det aktuelle forskningsemnet. Noen mennesker er 

vanskeligere å intervjue enn andre. Min oppgave var å motivere og tilrettelegge 

intervjupersonens fortellinger. 

I besøksintervjuer vil svaret være påvirket av måten intervjueren stiller spørsmålet på, 

og av respondentenes oppfatninger av seg selv, intervjueren og den atmosfæren som 

intervjusituasjonen skaper. I telefonintervjuer er hørselsinntrykk viktige. Denne 

situasjonen gir andre muligheter for referanserammer og svarimpulser, enn de som 

blir formidlet med andre innsamlingsmetoder (Mordal 1989).  
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Ifølge Yin kommer svakhetene ved intervjuene til syne dersom forskeren ikke har 

gode nok spørsmål. Det kan også hende at intervjuobjektet svarer det intervjueren er 

ute etter. Yin kaller dette ”reflexivity” (Yin 1994). 

Jeg var spesielt oppmerksom på disse nevnte momentene før jeg startet intervjuene. 

 

Gjennomføringen 

I selve intervjusituasjonen forsøkte jeg å være en god lytter. Kravet om upartiskhet 

var kanskje det vanskeligste, men jeg forsøkte så godt jeg kunne å være nøytral. Det 

er lett å identifisere seg med intervjuobjektet i intervjusituasjonen. 

Jeg brukte minidiskspiller under intervjuene. Før jeg skrudde på denne, fortalte jeg 

om bruken av minidiskspilleren, muligheten for å trekke tilbake uttalelser, muligheten 

til å trekke seg fra undersøkelsen og muligheten deres til å stoppe meg underveis. 

Etter at minidiskspilleren var skrudd av, opplevde jeg i et par tilfeller at 

intervjupersonen ønsket å fortsette. Jeg brukte en egen mikrofon i tillegg til 

minidiskspillerens, og det medførte meget god lydkvalitet. 

I ett tilfelle fungerte ikke minidiskspilleren, og intervjuet tok derfor noe lenger tid enn 

planlagt. Informanten i dette tilfellet var svært forståelsesfull, og brukte ekstra tid på å 

gjennomgå utskriften som jeg sendte ham. Jeg forsøkte så langt det lot seg gjøre å få 

med det rette meningsinnholdet.4 Utover dette gikk gjennomføringen av samtlige 

intervjuer greit. 

Etter intervjuet fortalte jeg at jeg ville skrive ut intervjuet og la intervjupersonen lese 

det, at minidisken ville bli trygt oppbevart hjemme hos meg eller at de kunne få den 

om ønskelig, samt at evt. direkte sitater skulle godkjennes av dem selv. Jeg fikk 

inntrykk av at respondentene satte stor pris på dette. 

                                              

4 Dette gjaldt intervjuet med Olav Terje Bergo, ansvarlig redaktør i Bergensavisen. 
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Fra tale til tekst 

Transkripsjonen er ikke bare en enkel teknisk prosess, men en tolkningsprosess i seg 

selv. Ordbruk, tonefall, pauser o.l. blir registrert ved bruk av minidiskspiller, men de 

visuelle aspektene; omgivelser, ansiktsuttrykk og kroppsspråk kommer ikke med. Når 

intervjuene transkriberes fra muntlig til skriftlig form, blir intervjusamtalene 

strukturert slik at de er bedre egnet for analyse. Det er lettere å få oversikt.  

Jeg opplevde transkriberingen som en spennende fase. Jeg valgte å gjøre det i to 

omganger. I første omgang skrev jeg ordrett det som ble sagt i intervjuet, og fikk med 

alle pauser, smil, latter etc. I neste omgang gjorde jeg det mer leselig ved å tilnærme 

de muntlige utsagnene et mer ”skriftlig” språk, uten å miste eller gjøre om på 

meningsinnholdet. Jeg har tatt vare på begge versjonene. 

Deretter sendte jeg det transkriberte intervjuet (den siste versjonen) til informanten. 

Dette viste seg å gi både positive og negative utslag. I de fleste tilfellene ble intervjuet 

godkjent av intervjupersonen uten endringer. Noen hadde små språklige endringer, 

mens andre hadde mange tilføyelser og strykninger. I noen av tilfellene medførte dette 

en faktisk endring av meningsinnholdet.  

Det kan være flere årsaker til dette. Intervjupersonen kan faktisk ha endret mening, 

eller han/hun synes at et utsagn ser annerledes ut skriftlig, og ønsker å moderere seg. I 

andre tilfeller medførte det at jeg fikk tillatelse til å sitere utsagn som intervjuobjektet 

i utgangspunktet ikke ønsket å siteres på. 

 

Analysemetoder 

Steinar Kvale beskriver fem måter å analysere intervjuene på. Jeg har valgt en 

kombinasjon av to av hans fremgangsmåter; meningsfortetting og 

meningsstrukturering gjennom narrativer. 

 



 53

Meningsfortetting er en forkortelse av intervjupersonenes uttalelser til kortere 

formuleringer. Lange setninger komprimeres til kortere setninger, hvor den 

umiddelbare mening i det som er sagt gjengis med få ord. Meningsfortetting medfører 

en reduksjon av lengre intervjutekster til kortere og mer konsise formuleringer (Kvale 

1997:125). 

Meningsstrukturering gjennom narrativer vil si en tidsmessig og sosial organisering 

av teksten, med henblikk på å få frem meningen med den. Den fokuserer på 

fortellingene som blir fortalt i løpet av intervjuet og utarbeider deres narrative 

strukturer og handlingsforløp. Denne analysemetoden holder seg til intervjupersonens 

eget ordforråd, og vil vanligvis redusere intervjuteksten (Kvale 1997:125). 

 

4.3 SUPPLEMENT TIL INTERVJUENE 

I første omgang brukte jeg avisartiklene som bakgrunnsmateriale før jeg foretok de 

kvalitative intervjuene. For å gi et mer helhetlig bilde av forløpet i mediedekningen, 

har jeg i tillegg valgt å gi et kort sammendrag med utgangspunkt i enkelte av 

artiklene.  

Andre forskere har gjennomført kvalitative innholdsanalyser av mediedekningen i 

Terje Rød-Larsen-saken (Østbye og Jensen 1997, Fjeld 2000, Seland 2000). Jeg har 

med utgangspunkt i disse bidragene gjennomgått deler av mediedekningen, og har 

laget et lite sammendrag av de viktigste momentene i saken. Jeg regner dette som et 

supplement til de kvalitative intervjuene, men det kvalifiserer ikke til en kvalitativ 

innholdsanalyse. Hovedvekten i oppgaven er på de kvalitative intervjuene, og 

resultatene fra gjennomgangen av mediedekningen forventes å støtte opp om 

resultatene fra intervjuene. Jeg har benyttet de teoretiske bidragene som et rammeverk 

både i forbindelse med de kvalitative intervjuene og i forbindelse med 

gjennomgangen av mediedekningen. 
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Avisartiklene og TV-programmet 

Det er umulig å skaffe en fullstendig oversikt over alt som ble skrevet om Terje Rød-

Larsen-saken i norske aviser i 1996, og dette var heller ikke min intensjon. Dagbladet 

var den avisen som brukte flest spaltecentimeter på Terje Rød-Larsen-saken (Østbye 

og Jensen 1997), og jeg var derfor tidlig i arkivene der og skaffet artikler. 

Aftenposten hadde en del artikler liggende på internett, og på denne måten startet jeg 

med ca 600 artikler. 

Litt lenger ut i prosessen fikk jeg overta en del av kildematerialet til en student som 

hadde gjort en sammenligning av Rød-Larsen-saken og Syse-saken (Seland 2000). 

Hun hadde artikler fra Dagbladet, Aftenposten, VG og Dagsavisen. Dagbladets 

artikler er fra 1. – 30.11.96, og Aftenpostens er fra 1. – 29.11.96. Artiklene fra VG er 

fra 6. – 30.11., og Dagsavisens artikler strekker seg fra 9. – 30.11. Også etter å ha 

overtatt materialet til Seland, har jeg vært både i arkivene til Aftenposten og 

Dagbladet. Selands materiale utelukket Aftenpostens aften-utgave, samt 2. og 3. 

utgaver fra begge aviser. Jeg har dessuten brukt noen artikler fra både før og etter 

tidsrommet Seland hadde avgrenset. 

I tillegg har jeg vært i kontakt med noen andre aviser; Klassekampen, Bergensavisen 

og Stavanger Aftenblad, og fått enkelte artikler som har vært av interesse for denne 

oppgaven. Jeg har også tilbrakt en dag i arkivet til fagbladet Journalisten, og fått en 

oversikt over det som ble skrevet om denne saken her. Artiklene jeg fant strekker seg 

fra nr. 19 1996 til nr. 11 1997. En journalist fra fagbladet Fiskaren sendte meg 

dessuten velvillig flere artikler som ga meg god innsikt i hva som foregikk i fiskeri-

prosjektet i nord. Jeg brukte også Brennpunkt-reportasjen fra NRK fra 26.11.96 i min 

gjennomgang av mediedekningen. 

Styrken ved dette materialet er blant annet at jeg har gått litt lenger enn både Fjeld, 

Seland og Østbye og Jensen, ved å inkludere de første artiklene i Fiskaren og 

Brennpunkt-reportasjen. I tillegg har bøkene til Arne Eriksen bidratt til at jeg kunne 

kontrollere en del av innholdet i avisartiklene.  
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Svakheter i artikkelutvalget 

Det er flere begrensninger i dette artikkelutvalget. Blant annet er utvalget av 

avisartikler verken representativt eller fullstendig.  

Jeg har valgt å konsentrere meg om det som har vært mest relevant for saken, og for 

denne oppgaven. Det er dermed mye som kan ha falt utenfor. På den annen side fikk 

jeg etter hvert god kjennskap til saken og god oversikt over dynamikken i den. Ved å 

inkludere flere aviser i materialet – både store og små, kompenserte jeg 

forhåpentligvis for noen av svakhetene. 

Jeg minner om at resultatene fra gjennomgangen av mediedekningen bør sees i 

sammenheng med resultatene fra de kvalitative intervjuene. De er ment som en 

forklaring, utdypning, beskrivelse og analyse av de ulike journalistenes og 

redaksjonenes behandling av statsråden. 

 

4.4 HVORFOR HAR JEG VALGT KVALITATIV METODE? 

Det er flere årsaker til at jeg har valgt kvalitativ metode i denne oppgaven. 

Noen typer problemstillinger egner seg særlig til å belyses av kvalitative data. Dersom 

man ønsker et ”innenfra-perspektiv” og meningssammenhenger istedenfor tallmessige 

sammenhenger, er det lønnsomt med kvalitativ metodebruk (Holter 1985).  

Kvalitative data benyttes oftest dersom hypotesedannelse, nyansering av 

tolkningsmuligheter, teoridannelse og forståelse av meningsrammer er mål med 

forskningen. Man bruker kvantitative data dersom man ønsker å generalisere eller 

finne ut hvor omfattende et fenomen er. Kvantifisering hører sammen med 

representative utvalg, mens kvalitative metoder oftest knyttes til strategiske eller 

teoretiske utvalg (Holter 1985). Mitt utvalg av informanter er ikke representativt, og 

det har derfor lite for seg å telle opp like og ulike svar i intervjuundersøkelsen.  
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Hensikten med kvalitative undersøkelsesmetoder er å forstå det særlige, individet og 

det unike. Målet er gjerne å avdekke meninger og forståelser i spesifikke 

sammenhenger. Intervjuer er en vanlig kvalitativ undersøkelsesmetode (Andersen 

1990). 

Ved analysen av kvalitative data er siktepunktet for analysen helhetlig forståelse av 

spesifikke forhold, dybde og utvikling av hypoteser og teorier. Ved analyse av 

kvantitative data er siktemålet heller en representativ oversikt over generelle forhold, 

bredde og testing av hypoteser og teorier (Grønmo 1985).  

Jeg ønsker i denne oppgaven å oppnå en forståelse av hva som foregikk i Terje Rød-

Larsen-saken, og jeg vil gjerne se nærmere på de politiske journalistenes intensjoner. 

Kvalitative fremgangsmåter er best egnet til dette.  
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5. RØD-LARSEN-SAKEN SOM MEDIEDRAMA   

Gudmund Hernes illustrerer medienes rolle i samfunnet med den økende 

informasjonsrikdommen som gjøres tilgjengelig. Denne informasjonsrikdommen 

forvandler seg til informasjonsoverflod. I forhold til informasjonsoverfloden har 

publikum underskudd på tid og oppmerksomhet, og journalistene er av den grunn 

avhengige av å bruke bestemte teknikker for å tiltrekke seg publikums 

oppmerksomhet (Hernes 1978). Disse teknikkene kan være for eksempel tilspissing, 

forenkling, polarisering, personfokusering, intensivering og konkretisering av 

innhold. Gudmund Hernes lanserer i denne forbindelse begrepet medievridning. 

For å holde på leserens oppmerksomhet, vil journalisten bygge opp sin fortelling 

rundt det Hernes kaller dramatiske arketyper: klassiske dramatiske strukturer som 

leseren kjenner igjen fra fiksjonssjangeren. De dramatiske arketypene vil gi historien 

en indre drivkraft, som starter med en hensikt, går over i konflikt og avslutter med 

innsikt. Et slikt klassisk tre-akters drama vil i mange tilfeller ligne en føljetong 

(Hernes 1978). Et eksempel på et klassisk mediedrama er hendelsesdramaet, der 

hovedpersonen blir utsatt for hendelser som er utenfor hans kontroll. Dramaet kan ha 

form av en karakterstudie, der hovedpersonen blir konfrontert med følgene av valg 

han gjorde i fortiden. En populær variant av karakter-dramaet er ”liv og lære”, der en 

politiker blir stilt overfor avviket mellom partiets ideologi og egen livsstil (Seland 

2000). Rød-Larsen-saken er et godt eksempel på et slikt ”liv og lære”-drama. 

Uttrykket medievridning ble etter hvert supplert med begrepet mediedramaturgi 

(Slaatta 1999:31). I boka ”Død og Pine” presenterer Gudmund Hernes og Martin Eide 

mediene som en arena der ulike aktører står mot hverandre (Eide og Hernes 1987). 

Mediedramaturgi-begrepet innebærer at nyhetene ikke bare tas opp og presenteres 

som enkelte hendelser, men går som en føljetong gjennom dager, uker eller år. 

Nyhetene blir en del av historien som publikum har fått presentert av mediene over 

lengre tid. Aktørene er de samme. Terje Rød-Larsen-saken er et godt eksempel på 

hvordan mediedramaturgien kan gi seg utslag. 
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Tor Bjørklund oppsummerer i en artikkel tidlig på 1990-tallet at nyhetsmediene i 

valgkampen har utviklet seg fra å være en kanal for partiene, til å bli både en arena og 

en selvstendig aktør (Bjørklund 1991).  

Helge Østbye har i en senere artikkel benyttet den samme innfallsvinkelen (Østbye 

1997). Fram til 1960 fungerte mediene som kanaler for de ulike politiske partiene. I 

løpet av 1970- og 80-årene finner vi en tendens til at pressen blir mer uavhengig. 

Østbye betegner mediene i denne perioden som en arena der ulike meninger og 

oppfatninger konkurrerte, og mediene hadde en politisk rolle som var uavhengig av 

partiene. Østbye hevder at nyhetsmediene i dag tar aktivt del i den politiske debatten, 

og at de ofte kommer med sine egenproduserte løsninger på problemer som tas opp. 

De er ikke bare med og setter dagsorden, de er med og former svarene og løsningene. 

Slik sett er mediene en aktør i det politiske Norge. 

Østbye og Jensen hevder i sin rapport at utviklingen i Rød-Larsen-saken viste 

hvordan mediene representerer en selvstendig dynamikk i det politiske systemet, og at 

saken viste mediene som en viktig, selvstendig politisk aktør (Østbye og Jensen 

1997:3). 

Også Sigurd Allern beskriver mediene som en aktør på den politiske arenaen, og 

trekker blant annet frem medienes betydning i ”Jagland-saken” som eksempel (Allern 

2001). 

Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 kom i november 2001 ut med boken ”Til 

dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati” (Eide (red.) 2001). Her rettes søkelyset 

mot sentrale felter av samfunnslivet der journalistikken opptrer som en formende 

kraft, og journalisten betraktes som dramaturg og iscenesetter, både når det gjelder 

politikk og maktkamp, hverdagsliv og populærkultur. 
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5.1 MEDIENES DEKNING AV RØD-LARSEN-SAKEN 

”Først ute” 

I 1992 ga frilansjournalisten Arne Eriksen ut boka ”Rosa japper i fiskefarse” på sitt 

eget forlag (Eriksen 1992). Boka omhandlet fiskeriprosjektet som foregikk i 

Finnmark på midten av 1980-tallet (se kapittel 2). To år senere kom boken ”Kan vi 

stole på forskerne?” som i hovedsak omhandlet FAFO (Eriksen 1994).  

Ifølge Bjørn Tore Forberg, journalist i fagbladet Fiskaren, var påstandene i Arne 

Eriksens lille lyserøde bok å betrakte som en hjemlig kuriositet, fordi Terje Rød-

Larsen hadde satt Norge på verdenskartet som fredsskaper i Midt-Østen. Arne Eriksen 

hevder at bøkene langt på vei ble tiet i hjel. Eriksen ble også beskyldt for å ha 

hevnmotiver og for å være kverulant (Fiskaren 1.11.96). 

Den aller første artikkelen om Terje Rød-Larsen-saken høsten 1996 finner vi i 

Fiskaren 1.11. Rød-Larsen hadde da vært planleggingsminister i regjeringen Jagland i 

seks dager. Artikkelen var i all hovedsak basert på bøkene som Arne Eriksen utga i 

1992 og 1994, samt et intervju med forfatteren. Fokus i artikkelen var rettet mot den 

fiskeripolitiske og distriktspolitiske siden av saken.  

Planleggingsministerens egne økonomiske disposisjoner var ikke tema i denne fasen. 

Både Forberg og Eriksen mente at utnevnelsen av Terje Rød-Larsen som 

planleggingsminister, var en god anledning til på ny å sette søkelys på den gamle 

saken. Begge var opptatt av det faktum at fiskeriprosjektet som ble styrt av sentrale 

makthavere i Oslo, endte med fiasko og store økonomiske tap for lokalsamfunnet i 

nord. Ikke bare hadde den lokale ekspertisen blitt oversett og overhørt, men mange 

hadde også lidd store økonomiske tap. Ingen av de ansvarlige hadde innrømmet noen 

form for skyld etter skandalen.  
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Da boka om prosjektet ble utgitt i 1992, var det bare noen få journalister og medier 

som grep fatt i det omfattende materialet. Klassekampen og Bergens Tidende var 

blant de som omtalte boka. Terje Rød-Larsen var på dette tidspunktet 

visegeneralsekretær med base i Midt-Østen.  

Rød-Larsen og hans advokater truet Arne Eriksen med søksmål etter den første 

utgivelsen, men gjorde ikke alvor av truslene. Planleggingsministeren ønsket ikke å 

kommentere saken i Fiskaren 1.11. Journalisten i Fiskaren hadde en mistanke om at 

saken kom til å få lite oppmerksomhet dersom fagbladet skulle være alene om den. 

Bjørn Tore Forberg ønsket derfor å involvere en av de store hovedstadsavisene. 

Østbye og Jensen har kalt oppslaget i Fiskaren et forsiktig preludium til Rød-Larsen-

saken (Østbye og Jensen 1997:4). Jeg mener at denne artikkelen var noe mer enn 

dette. I praksis bidro den til å utløse hele saken. 

 

Dagbladets første artikkel 

Tilfeldigheter gjorde at Dagbladet ble tilbudt å trykke et oppslag bygd på Fiskarens 

oppslag om Fideco-saken den samme dagen som Fiskaren kom ut.  

Artiklene i Fiskaren og Dagbladet omtalte de to FAFO-kameratene Gudmund Hernes 

og Terje Rød-Larsen. Til Dagbladet valgte planleggingsministeren å uttale seg om 

saken. Han hevdet at han ikke kjente seg igjen i beskrivelsene i boka til Arne Eriksen, 

og at han ville ha gjort det samme om igjen i Fideco-saken, dersom han hadde fått 

sjansen.  

Dagbladet trykte også en uttalelse fra SVs næringspolitiske talsmann, Reidar 

Johansen, med henvisning til Fiskaren. Dagbladjournalistene hadde ennå ikke begynt 

å grave i saken på selvstendig grunnlag. 

Vinklingen i artikkelen i Dagbladet var relativt lik vinklingen i Fiskaren, men den var 

mer personfokusert og ”tabloidisert” (større overskrifter, nærbilder av hoved-
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personene og et krassere språk). En av årsakene til at Dagbladet trykte artikkelen, var 

et ønske om å sette fokus på den nyutnevnte statsrådens tidligere prioriteringer. Det 

ble hevdet at både Gudmund Hernes og Terje Rød-Larsen hadde dårlige erfaringer fra 

husbygging, med en klar henvisning til Jaglands ideer om det norske hus som Rød-

Larsen skulle være ansvarlig for.  

 

En ukes pause 

Den neste artikkelen om fiskeriprosjektet kom i Dagbladet en drøy uke senere, 9.11. I 

denne lørdagsutgaven ble det ikke spart på kruttet. Et nærbilde av planleggings-

ministeren prydet forsiden med tittelen ”FIASKO OG ROT” og ”Dagbladet avslører”-

vignett. Fire sider i avisen omhandlet saken, i tillegg til den faste spalten Sideblikk av 

Andreas Hompland. Saken fikk vignetten ”FAFO-kameratenes fiskefiasko”.  

Regnskapsrot og årsberetninger var hovedtema. Det ble også skrevet en kommentar 

om ”interiørarkitektenes industrieventyr”. Artiklene påpekte igjen at Terje Rød-

Larsen var sammen med Gudmund Hernes om prosjektet, og at de to sammen var blitt 

utnevnt av Thorbjørn Jagland som hovedarkitekter til Det Norske Hus. En artikkel 

omhandlet Terje Rød-Larsens dårlige hukommelse i forbindelse med artikkelen 1.11. 

I kommentaren henvises det til morgendagens Dagbladet, så det var tydelig at de 

hadde mer stoff og planer om å følge opp saken de neste dagene. 

Ingen av de andre store hovedstadsavisene hadde på dette tidspunktet fattet interesse 

for saken. En årsak til det kan være at Rød-Larsen var en nær venn av statsministeren 

og hadde oppnådd gode resultater i utlandet. Han skulle derfor ikke røres. Senere ble 

dette brukt mot ham; det gikk prestisje i å ta en som hadde så stor stjerne både 

hjemme og i utlandet. En annen grunn til at andre aviser ikke interesserte seg for 

saken den første uka, kan være at dreide seg om en nesten ti år gammel sak, og det var 

skrevet bok om den. Derfor var det liten grunn til å tro at historien inneholdt mer 

”sprengstoff” for journalistene. Terje Rød-Larsen var heller ikke alene om å tape 
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offentlige penger, og noen så på dette som en uinteressant distriktspolitisk sak med 

interesse kun for de involverte i nord. 

Dagbladets journalister jobbet i denne perioden intenst med det de anså som et mulig 

”scoop”. Det har blitt spekulert i hva som hadde skjedd dersom Fiskaren og 

Dagbladet hadde vært alene om denne saken. Hadde presset mot Terje Rød-Larsen da 

vært av en slik art at han kunne ”ridd stormen av”, slik Syse gjorde det i 1990?   

Ingen kan svare på dette, for faktum er at de andre store avisene raskt sluttet seg til 

kritikken av den ferske statsråden. 

 

De andre avisene 

13.11. trykte Arbeiderbladet sin første artikkel i Terje Rød-Larsen-saken; et intervju 

NTB hadde gjort med Arne Eriksen (Arbeiderbladet 13.11.96). Deretter fulgte de opp 

saken med egne artikler og intervjuer med samme intensitet som de andre 

hovedstadsavisene. 

14.11. hadde Aftenposten sin første artikkel om saken. Den var plassert på side 20, og 

konsentrerte seg om opposisjonens reaksjoner. Opposisjonspolitikerne mente at 

planleggingsministerens omdømme var svekket, men han hadde fortsatt tillit som 

statsråd, og ingen ville kreve saken opp i Stortinget (Aftenposten 14.11.96).  

14.11. er også datoen da VG skrev sin første sak om Terje Rød-Larsens engasjement i 

Fideco. De henviste til Dagbladet og fremhevet at statsråden var taus (VG 14.11.96). 

Fra 14.11. fikk saken vignetten ”Rød-Larsen-saken” i Dagbladet, og det indikerte en 

dreining bort fra FAFO. Det ble trukket paralleller til Syse-saken, og statsministeren 

ble konfrontert med sine uttalelser som leder for opposisjonen i 1990, da Jan P. Syse 

fikk gjennomgå i mediene. 
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Som tidligere nevnt er det vanlig at ulike nyhetsmedier følger de samme rutinene i 

produksjonen av politiske nyheter, noe som medfører at innholdet i journalistikken 

kan bli ensformig (Sparrow 1999, Cook 1997). Ifølge Østbye og Jensen hadde de seks 

avisene Aftenposten, Arbeiderbladet, VG, Dagbladet, Bergens Tidende og 

Bergensavisen litt ulik profil i sin dekning av Rød-Larsen-saken. Dagbladet var den 

avisa som kjørte saken, og de fleste temaene dukket opp der første gang (Østbye og 

Jensen 1997:13). Dette bekrefter Idunn Seland i sin hovedoppgave (Seland 2000:71, 

figur 5.4.). Til tross for noe ulik profil, er det stor likhet i artiklenes innhold i denne 

perioden.  

Nyhetsorganisasjonene opererer i et interorganisasjonelt felt som de deler med andre 

som jobber med politisk kommunikasjon. Dette er synlig i denne tidlige fasen av 

Terje Rød-Larsen-saken.  

Det blir også hevdet at journalister dramatiserer og vinkler historiene sine, slik at de 

skal bli gode nyhetssaker. Det narrative (fortellende) elementet i nyhetshistoriene er 

viktig, og journalistene er interessert i å finne historier som kan gå over flere dager, 

med flere kapitler (Cook 1997). Terje Rød-Larsen-saken er et eksempel på dette. 

 

Dreining av innholdet i saken 

De tapte millionene i Finnmark forsvant fort fra søkelyset. Den distriktspolitiske siden 

av saken ble heller aldri noe vesentlig poeng, til tross for at dette var den viktigste 

beveggrunnen for at Arne Eriksen skrev boken i 1992, og at Fiskaren tok opp igjen 

saken tidlig i november 1996. FAFOs manglende innsendte regnskaper kom også i 

bakgrunnen da Rød-Larsens egne økonomiske interesser ble brakt frem.  

13.11. hadde Dagbladet den første artikkelen som omhandlet Rød-Larsens aksjesalg 

og personlige gevinst. Et nærbilde av ministerens ansikt dekket forsiden sammen med 

overskriften ”Terje Rød-Larsen TJENTE på egen FIASKO” (Dagbladet 13.11.96). 

Saken hadde fortsatt vignetten ”FAFO-rotet”. I denne reportasjen ble det klart at Terje 
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Rød-Larsen selv tjente penger på aksjesalg i den etter hvert så berømte Fideco-saken, 

mens andre tapte mye penger.  

Her bringes et nytt element inn i saken: moral. Det er en kjensgjerning at journalister 

og redaksjoner i dag har større fokus på enkelthendelser og individuelle aktører med 

kontinuerlige historier enn tidligere (Cook 1997). Dersom disse kontinuerlige 

historiene dreier seg om kjendiser, moral og penger, har journalistene fått servert de 

fleste ingrediensene til en god og salgbar nyhetssak. At det i tillegg i dette tilfellet 

dreide seg om en ”liv- og lære”-problematikk; at Rød-Larsens tidligere økonomiske 

disposisjoner kunne relateres til hans posisjon i den nye regjeringen når det gjaldt 

husbygging, gjorde saken desto mer attraktiv for de politiske redaksjonene. 

Dreining av innholdet i saken fikk alvorlige konsekvenser for Rød-Larsen. 

Distriktspolitikk, fiskeripolitikk og tapte offentlige penger var temaer som nok 

engasjerte de impliserte mer enn opinionen som helhet. Rød-Larsen-saken dreide seg 

etter hvert mer om skattemoral, falske underskrifter, tilbakedatering av dokumenter, 

opsjonsavtaler og aksjegevinster, og dette tente de politiske journalistene. 

 

5.2 FORSIDER OG VOLUM I DE ULIKE AVISENE 

Ifølge Østbye og Jensens undersøkelse var Dagbladet alene om saken fra 1.-11.11. 

(Østbye og Jensen 1997:6, figur 3). Bruk av forsider er et godt eksempel på hvor mye 

oppmerksomhet denne saken fikk. Dagbladet har for eksempel Terje Rød-Larsen-

saken på forsiden elleve ganger i perioden 13.- 29.11. I sju av disse tilfellene var 

saken hovedoppslag på forsiden. Selv om Dagbladet er den avisa som brukte mest 

plass på saken i november 1996, er faktisk Arbeiderbladet den avisa (av de seks som 

Østbye og Jensen har undersøkt) som hyppigst har Rød-Larsen-saken omtalt på første 

side, i forhold til hvor mange dager avisa hadde minst ett oppslag om saken inne i 

avisa (Østbye og Jensen 1997:17, figur 19). 
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Østbye og Jensen har delt inn sin undersøkelse i fire perioder når de har sett på 

avisenes andel av volumet over tid. I den første perioden 1.-11.11. var som nevnt 

Dagbladet alene om å omtale saken. Fra 12.-18.11. kom også Aftenposten, 

Arbeiderbladet og VG på banen. Disse tre avisene hadde relativt jevn fordeling av 

volumet seg i mellom i denne perioden, mens Dagbladet fortsatt hadde klart mest 

stoff. I perioden 19.-25.11. hadde Aftenposten mer stoff enn VG og Arbeiderbladet, 

men ikke like mye som Dagbladet. Den siste perioden var de to siste dagene før 

avgangen, 26. og 27.11., og her var det jevn fordeling mellom alle de fire avisene, 

bortsett fra at VG lå hakket over de andre (Østbye og Jensen 1997:6, figur 3). 

Dette viser at mediedekningen i denne saken var massiv og ensidig i den forstand at 

alle de største hovedstadsavisene prioriterte saken høyt. Den pågikk også over flere 

uker, noe som ga et tydelig inntrykk av at det var en føljetong.  

De fleste store avisene prioriterte saken høyt, og vinklingen var relativt lik i de ulike 

avisene. Det kan være en indikasjon på at de store nyhetsmediene jobber i et 

interorganisasjonelt felt. 

 

5.3 MEDIEPRESSET ØKER  

Etter hvert som innholdet i saken ble av en mer alvorlig karakter, økte behovet for en 

avklaring og en grundig redegjørelse fra ministerens side.  

Pressekonferanse 

Etter at Terje Rød-Larsens egne økonomiske interesser i Fideco ble belyst, tok saken 

en mer alvorlig vending. Hans aksjekjøp i egen bedrift og selve opsjonsavtalen ble 

satt under et kritisk lys, både i moralsk og skattemessig forstand. Det ble hevdet at 

Rød-Larsen hadde tjent store penger på andres fiasko.  
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15.11. holdt statsråden sin første, og nest siste, pressekonferanse der mer enn 50 

journalister møtte opp. Denne pressekonferansen medførte ikke at det stilnet rundt 

superministeren. Noen journalister mente at Rød-Larsen snakket usant, blant annet 

om sine aksjegevinster, og det førte til at de ble ennå mer nysgjerrige på hva som 

hadde foregått. Dagen etter tilbød Terje Rød-Larsen NRK Dagsrevyen enerett på sin 

versjon av Fideco-eventyret, noe Thorbjørn Jagland mislikte sterkt. Rød-Larsen fikk 

offentlig kritikk av statsministeren etter denne episoden (Dagbladet 17.11.96), og 

hans forhold til journalistene bedret seg ikke. 

Hva hadde skjedd hvis NRK hadde takket ja til dette tilbudet? Rød-Larsens ønske var 

vel at NRK Dagsrevyen skulle sende en reportasje der han selv hadde regien, med håp 

om å oppnå sympati og støtte i opinionen. Han hadde neppe sett for seg at NRK 

takket nei, og at journalister i andre medier skulle snappe opp denne hendelsen. Da 

burde han i tilfelle ha forstått at dette kom til å bli brukt mot ham. Og han hadde ikke 

spesielt mange i journalistmiljøet på ”sin side” i denne perioden. Utspillet ble av de 

fleste politiske journalister sett på som et uprofesjonelt feiltrinn fra den ferske 

statsråden. 

Journalistene hadde tilsynelatende overtaket på situasjonen, de satte dagsorden og 

brukte masse ressurser på denne saken. Hovedpersonen selv var maktesløs og hadde 

liten eller ingen mulighet til å få kontroll over situasjonen. 

 

Intensivert jakt 

Etter pressekonferansen økte presset fra journalistene for hver dag som gikk. En 

uttalelse fra en av Rød-Larsens medarbeidere er et godt eksempel på arbeidsklimaet i 

det nyopprettede departementet i denne perioden: 

”Sentralbordet i planleggingsdepartementet registrerte mer enn en henvendelse pr minutt. Det vil 
si at vi hadde ca en telefon mellom hvert 45. og 47. sekund der noen ble bedt om å uttale seg.” 
(Tor Wennesland 9.8.00) 
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De store hovedstadsavisene konkurrerte om å være først med det siste. 

Beskyldningene ble av en mer alvorlig karakter ettersom dagene gikk, og 

planleggingsministeren ble mer sparsom med kommentarene sine. I denne perioden 

kan det registreres en skarpere kritikk i kommentarer og ledere. Kritikken gjelder i 

første rekke statsrådens håndtering av saken. Spørsmålene tårnet seg opp, og de få 

uttalelsene som ble gitt fra departementets side var lite klargjørende, og bidro heller 

til nye spørsmål. 

Alle de store landsdekkende avisene omtalte saken fra dag til dag, og de brukte 

vignetter som ga inntrykk av at dette var en sak som gikk over lang tid.  

 

Den siste dråpen? 

26.11.96 sendte NRK en 30 minutter lang reportasje i dokumentar-programmet 

Brennpunkt. I dette programmet ble det fremsatt en rekke alvorlige beskyldninger mot 

Rød-Larsen, blant annet for å ha tystet på medlemmer av Bird-ledelsen til 

ligningsmyndighetene slik at de fikk restskatt, mens han selv gikk fri (NRK, 

Brennpunkt, 26.11.96). 

Anklagene var så alvorlige at Økokrim besluttet å granske saken. Det er stor 

sannsynlighet for at avgjørelsen til Terje Rød-Larsen om å gå, ble tatt etter at denne 

fjernsynsreportasjen ble vist. Statsministeren befant seg på dette tidspunktet i 

Stockholm, og han ble informert om situasjonen. Ifølge Rød-Larsen tok han denne 

avgjørelsen alene, men en statsminister kan ikke leve med en statsråd som etterforskes 

av Økokrim.  

27.11.96 kl. 12.00 holdt Terje Rød-Larsen sin siste pressekonferanse som statsråd, og 

meldte at han trakk seg. Det var på veien ut fra rommet han la til: ”Dette har jeg ikke 

fortjent.”  
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5.4 HVEM VAR EGENTLIG UTE ETTER RØD-LARSEN? 

Hva mente opinionen? 

MMI gjennomførte 7.-10.4.97 en spørreundersøkelse om Rød-Larsen-saken. Dette var 

én uke etter at Terje Rød-Larsen hadde vedtatt boten fra Økokrim på kr. 50.000,-. 

Denne undersøkelsen viste at det var delte meninger i opinionen om pressens omtale 

av Terje Rød-Larsen-saken. Ut i fra det de visste om pressens omtale av saken, fikk 

intervjuobjektene spørsmål om de mente han hadde fått en stort sett rettferdig, nøytral 

eller urettferdig omtale. 35% mente at han hadde fått en urettferdig omtale, 29% 

mente at omtalen var rettferdig, bare 8% mente at han hadde fått en nøytral omtale og 

27% hadde ingen mening (Journalistens Landsmøte-ekstra nr. 2, 22.4.97).  

Hva mente journalistene og redaktørene? 

Både underveis og i etterkant av Rød-Larsen-saken pågikk en debatt blant journalister 

og redaktører om medienes samfunnsrolle. Flere medier hadde fått og tatt til 

etterretning kritikk av behandlingen av statsminister Jan P. Syse seks år tidligere. 

Mange journalister hadde tatt lærdom av denne saken, og de ville ikke begå samme 

feil igjen. 

Ansvarlig redaktør i Bergensavisen, Olav Terje Bergo, beskyldte pressen for å ha 

drevet en revejakt i Terje Rød-Larsen-saken. Han var blant ytterst få fra denne 

yrkesgruppen som kritiserte pressens behandling av den nye statsråden. 

Ansvarlig redaktør i Dagbladet, Harald Stanghelle, skrev i en side 2-kommentar 

20.11.96 (en uke før Rød-Larsen gikk av) at ”man sjelden ser medienes samfunnsrolle 

utøvd så presist som i Rød-Larsen-saken”. Stanghelle hevdet at det er nær 

sammenheng mellom posisjon i samfunnet og graden av offentlig søkelys. Han trakk 

frem eksempler som sentralbanksjef Torstein Moland, ordfører Per Ditlev-Simonsen 

og NHO-sjef Diderik Schnitler. Det stilles andre krav til maktutøveren Terje Rød-

Larsen enn til fredsmekleren Terje Rød-Larsen. Rød-Larsen-saken fortalte altså om 

medier som presist utøvde sin funksjon som maktens korrektiv (Dagbladet 20.11.96). 



 69

En leder i Aftenposten hevdet at man måtte kunne forlange av en mann som skulle 

reformere statsforvaltningen og planlegge vår felles fremtid, at han var i stand til å 

forklare sin egen fortid uten at han ble tvunget til å besvare stadig supplerende 

spørsmål. Det ble sagt at Terje Rød-Larsen ikke hadde vært i stand til det, og at han 

derfor ikke hadde autoritet (Aftenposten 22.11.96).  

Gunnar Magnus, journalist i Aftenpostens politiske avdeling, skrev i en kommentar 

2.12.96 at det som faktisk felte Richard Nixon i Watergate-skandalen, var hans 

bestrebelser på å skjule sannheten. Selv om Fideco-saken hadde en annen dimensjon 

enn Watergate, var Terje Rød-Larsen for taus og tilbakeholden overfor mediene 

(Aftenposten 2.12.96). 

I journalistenes fagblad skrev redaktør Jan Otto Hauge i en leder at det ikke var noen 

grunn til å felle krokodilletårer i etterkant av saken. Den undersøkende journalistiske 

jobben var gjort mange år tidligere – av frilanser Arne Eriksen. Lykkeligvis for Rød-

Larsen var det ingen av de store mediene som brydde seg om saken på det tidspunktet. 

Hauge konkluderte med at det i denne saken ikke ble brukt for grovt kaliber da man 

skjøt på spurven (Journalisten nr. 20, 6.12.96). 

Journalist i NRK (og barndomsvenn av Terje Rød-Larsen), Ole Torp, skrev i den 

samme utgaven et forsvar for Rød-Larsen. Han mente deler av pressen sparket på en 

mann som allerede lå nede. Spesielt reagerte han på en sammenligning av Rød-

Larsens opptreden med tysting under 2. verdenskrig. Han var også oppgitt over 

enkelte journalisters harselering med hvordan ministeren stavet etternavnet 

(Journalisten nr. 20, 6.12.96). 

Disse få eksemplene viser at det også blant journalistene og redaktørene var delte 

oppfatninger om medienes behandling av statsråden. Men i all hovedsak forsvarte 

journalistene sin egen yrkesgruppe. At mediene jaktet i flokk, var ifølge de fleste 

involverte fra journaliststanden berettiget. Rød-Larsen hadde opptrådt klanderverdig i 

Fideco-prosjektet, og han håndterte saken på en uprofesjonell måte da den kom opp i 

forbindelse med hans statsrådspost. 
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5.5 INN I HISTORIEN 

At Terje Rød-Larsen-saken vil bli husket i mange år, er blant annet bind 12 av 

Aschehougs Norgeshistorie fra 1998 et eksempel på. Professor Edgeir Benum 

oppsummerer saken slik: 

”Rød-Larsen-saken dominerte norske medier i november 1996. Terje Rød-Larsen hadde spilt en 
viktig rolle med å få i gang fredsprosessen i Midtøsten. Han ble hjemkalt fra stillingen som FNs 
visegeneralsekretær for Midtøsten for å bli planleggingsminister i Thorbjørn Jaglands nye 
regjering. Etter få dager startet pressen med Dagbladet i spissen en velregissert jakt på ham. 
Utgangspunktet var en tvilsom økonomisk transaksjon mange år tilbake. Pressen satt med mye 
informasjon på forhånd, men taktikken var å legge ut bit for bit. Slik ble det vanskelig for 
statsråden å mestre situasjonen, og sensasjonene og salget kunne holdes ved like lenge. Samtidig 
trakk mediene fram alle slags private affærer som ikke hadde noe med saken å gjøre. Derimot 
kom det ingen debatt om hvorvidt han var egnet til å være statsråd til tross for de økonomiske 
transaksjonene det var tale om. Uansett hva ”sannheten” om disse transaksjonene var, sto man 
overfor et eksempel på medienes nærgående forfølgelse av mennesker. Om Rød-Larsen, slik 
Dagbladet siterte ham, var trist da han måtte gå, hadde kanskje alle grunn til å være triste over 
den pressekulturen denne og lignende saker avdekker?” (Benum, Aschehougs Norgeshistorie, 
bind 12:218) 

 

Daværende sjefredaktør i Dagbladet, Harald Stanghelle, reagerte kraftig på en del av 

formuleringene til Benum (Dagbladet 27.2.98). Spesielt reagerte han på påstanden om 

at Rød-Larsen ble utsatt for en velregissert jakt der taktikken var å legge ut 

informasjonen bit for bit. Han kommenterte også utsagnet om at det ble vanskelig for 

statsråden å mestre situasjonen, og at sensasjonene og salget kunne holdes ved like 

lenge. 

Edgeir Benum svarte på kritikken, som ikke bare gjaldt Terje Rød-Larsen-saken 

(Dagbladet 3.3.98), og de hadde ytterligere hvert sitt innlegg etter dette (hhv 5.3.98 og 

9.3.98). Stanghelle henviste blant annet til Aftenpostens kulturredaktør Per Egil 

Hegges anmeldelse av historieverket. Hegge brukte uttrykk som ”sterkt moralistisk” 

og ”forbløffende uhistorisk” (Aftenposten 3.3.98). Et par andre professorer meldte 

seg også på debatten – til forsvar for Benum (Berge Furre i Dagbladet 11.3.98 og 

Hans Fredrik Dahl i Dagbladet 13.3.98). 
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Medieviter Kristin Fjeld tok utgangspunkt i Benums vurdering av Rød-Larsen-saken i 

sin hovedoppgave. Etter intervjuer med fire av de impliserte journalistene, 

konkluderte hun med at professor Edgeir Benum var litt for kjapp i sine uttalelser om 

medienes opptreden. Medienes spill fremsto muligens som velregissert, men spillet og 

regien var ikke intendert av journalistene eller redaksjonene. Dessuten var det på 

kommentarsidene en debatt om hva slags statsråd man skulle ha (Fjeld 2000:109). 

Mitt eget inntrykk, etter å ha vurdert den samlede mediedekningen, er at Benums 

oppsummering er noe unøyaktig. For det første var det ikke en tvilsom økonomisk 

transaksjon som var utgangspunktet. Utgangspunktet for mediedekningen var 

artikkelen i Fiskaren som i hovedsak omhandlet det mislykkede fiskeriprosjektet i 

Finnmark. Rød-Larsens egne økonomiske transaksjoner ble ikke tema før etter en uke 

med bred dekning av saken.  

Videre skriver Benum at mediene trakk frem alle slags private affærer som ikke 

hadde noe med saken å gjøre. Jeg har funnet enkelte artikler som ikke hadde direkte 

med denne saken å gjøre, men det er få av disse som er av privat art. En enslig 

artikkel handlet om Rød-Larsens bindestrek i etternavnet og var klart på grensen til 

det usaklige, men ellers var det vanskelig å finne artikler om statsrådens private 

affærer. Det finnes derimot en del artikler som ikke hadde med Fideco-saken å gjøre, 

men som dreide seg om Rød-Larsen som politiker. Dette kan se ut som et forsøk fra 

avisenes side på å skaffe seg egne vinklinger.  

Jeg mener også at Benum tar feil når han påstår at det ikke kom en debatt om hvorvidt 

Rød-Larsen var egnet til å være statsråd. Jeg har funnet flere eksempler på det 

motsatte – spesielt på lederplass i de største avisene. Man var forsiktige med å 

formulere konklusjoner om utfallet av saken, men debatten var der. 

Historikeren har imidlertid rett når han hevder at pressen satt med mye informasjon 

om saken på forhånd, og at Dagbladet sto i spissen for jakten.  
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5.6 KONKLUSJON 

Det er ingen tvil om at mediedekningen var avgjørende for sakens utfall. 

Opposisjonen på Stortinget var ikke blant de fremste kritikerne av statsråden, og det 

var svært få av Rød-Larsens politiske motstandere som benyttet anledningen til å 

kreve den prestisjefylte statsrådens avgang, eller på annen måte utnytte situasjonen til 

egen fordel. Slik sett satt mediene med de sterkeste kortene og kom med det hardeste 

skytset. De aller fleste i opposisjonen overlot avgjørelsen om statsrådens skjebne til 

statsministeren. Arne Finborud sier i en kommentar dagen etter avgangen, at saken 

bare i beskjeden grad har vært en stortingssak. Den har foregått utenfor Løvebakken, 

de fleste i opposisjonen har ligget lavt, men saken har rullet og gått med sin egen 

tyngde allikevel (Dagbladet, 28.11.96). Rød-Larsen måtte forholde seg til de ledende 

nyhetsmedienes dagsorden. 

Opinionen var i etterkant delt i oppfatningen om statsråden fikk en rettferdig 

medieomtale eller ikke. Dette tyder på at det heller ikke var et krav fra folket om ”å 

ta” den nye statsråden. 

Det er dokumentert at mediekjøret mot Rød-Larsen både ble satt i gang av politiske 

journalister, og opprettholdt av de samme. Frilanser Arne Eriksen satte pris på at hans 

arbeid fikk oppmerksomhet i riksdekkende medier, men han hadde nok ikke sett for 

seg det utfallet som saken fikk. Hans utgangspunkt var som nevnt den distrikts- og 

fiskeripolitiske siden av saken, noe som ganske raskt kom i bakgrunnen. Andre 

medier og journalister grov fram nye opplysninger. Men hadde journalistene noen 

agenda ut over selve nyhetsjakten? Dette spørsmålet er et sentralt tema i neste kapittel 
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6. REFLEKSJONER I ETTERTID 

Etter å ha gått igjennom store deler av mediedekningen i Rød-Larsen-saken, ble jeg 

nysgjerrig på hva de politiske journalistene og Rød-Larsens medarbeidere i ettertid 

mente om saken. I løpet av juni, juli og august 2000 gjennomførte jeg 14 kvalitative 

intervjuer.  

Utskriften av intervjuene var på mellom 6 og 9 maskinskrevne sider. Det betyr at jeg 

sitter med et stort materiale. Jeg har valgt å dele spørsmålene og svarene inn i fire 

bolker. På den måten er det enklere å få oversikt over svarene, og det kan knyttes 

direkte opp mot problemstillingen. Den første bolken har jeg kalt ”timing”, og her 

spurte jeg blant annet om hva som utløste de første artiklene. Den neste bolken dreier 

seg om journalistenes intensjoner, og videre har jeg samlet sammen spørsmål som 

dreide seg om flokkmentalitet og forhåndsdømming. Til slutt hadde jeg en del 

generelle spørsmål om mediene som politisk aktør/politisk institusjon. Jeg sier 

også litt om medienes makt, og gjengir en del sitater om dette.  

Jeg har benyttet analysemetodene som Steinar Kvale kaller meningsfortetting og 

narrativ strukturering (Kvale 1997). Begge metodene innebærer en forkortelse av 

intervjupersonens uttalelser, men holder seg til ordforrådet som er benyttet. I tillegg 

har jeg valgt å illustrere med en del sitater.5 

 

Spørsmålene finnes i sin helhet bakerst i oppgaven, men jeg har også skrevet ned 

hvert enkelt før jeg gjengir svarene. Av 14 respondenter skiller jeg altså i hovedsak 

mellom de som er journalister og de som ikke er det (hhv 10 journalister og 4 

medarbeidere). Jeg gjentar for ordens skyld at disse svarene er journalistenes 

personlige oppfatning om temaet, sett ut i fra deres ståsted. 

 

                                              

5 Analysemetodene er nærmere forklart i avsnitt 4.3.8 
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6.1 TIMING 

Under dette punktet har jeg tatt med tre av spørsmålene fra undersøkelsen. Disse 

spørsmålene gikk både til journalistene og medarbeiderne. 

 

Hvorfor eksploderte saken i mediene? 

Spørsmålet lød: 

”Rød-Larsen-saken ”eksploderte” i mediene høsten 1996, like etter at han ble 

statsråd og av noen ble betegnet som en ”superminister”. De første nyhetssakene som 

kom, var imidlertid bygget på stoff som tidligere var presentert i bokform og av 

enkelte aviser. Hvorfor ble det plutselig en het nyhetssak?” 

 

Alle journalistene svarte at det var fordi Terje Rød-Larsen ble statsråd. Han hadde fått 

en ny posisjon, og ble dermed konfrontert med andre journalister enn de han hadde 

møtt tidligere. Pressen hadde gravd frem nye opplysninger, og derfor ble saken igjen 

aktualisert.  

En medarbeider, Frøy Kannert, svarte også at saken ble en het nyhetssak fordi Rød-

Larsen ble statsråd. Hun har lenge jobbet som journalist, og identifiserer seg med 

denne gruppen. 

Resten av medarbeiderne til Rød-Larsen vektla litt andre sider enn journalistene. Det 

ble sagt at oppslagene hadde et personlig preg; at det var flere journalister som hadde 

et horn i siden til den nye statsråden og derfor var ute etter ham.  

En medarbeider mente at det i forbindelse med regjeringsskiftet var blitt tråkket på en 

del ”makttær”, og at ikke alle hadde like stor sans for de nære båndene mellom 

statsministeren og den nye statsråden. Derfor kunne en mulig årsak være et ønske om 

å svekke den nye statsministeren.  
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Rød-Larsens politiske rådgiver, Tor Wennesland, svarte slik: 

”Terje ble i forbindelse med at han var på Stortinget torsdag før regjeringsmøtet der det skulle 
utnevnes statssekretærer, spurt av en journalist om han kunne gi navnet på sin egen 
statssekretær. Det nektet han å gjøre. Da sa journalisten at de hadde liggende en del gamle saker 
på Terje fra Fideco, og de ville neppe bli offentliggjort dersom han ga navnet på statssekretæren. 
Terje svarte at han ikke ville gi navnet på statssekretæren uansett, og Fideco-saken var han ikke 
redd for, for den var drøvtygd fra før og statsministeren var orientert om saken. Dagen etterpå, 
eller den påfølgende helgen, var vi på Nordisk Råd i København, og da smalt saken i 
Dagbladet.” (9.8.00) 

Eirin Hurum, journalist i Dagbladet, oppsummerte sitt syn på den første kontakten:   

”…Det var for så vidt Rød-Larsen sjøl som satte meg på sporet også, fordi jeg snakket med ham i 
Stortinget om en helt annen sak, også nevnte jeg i en bisetning at en lokalavis på vestlandet som 
heter Fiskaren skulle publisere en sak om denne Fideco-fadesen dagen etter. Jeg ba om en 
kommentar til det, og da var han ekstremt opptatt av at det var en ikke-sak. Dette kunne jeg bare 
glemme, det var ikke noe å bry seg om og det var bare tøv og tull. Jeg hadde ikke tenkt å lage 
noen stor sak av det, men det at han reagerte så veldig, gjorde at det fatta min interesse.…” 
(29.6.00) 

Jeg har tidligere omtalt journalisten fra Fiskaren, Bjørn Tore Forberg, som skrev den 

første artikkelen som kom på trykk i 1996. Denne artikkelen ga han som nevnt til 

Dagbladet mot at de skulle kreditere Fiskaren. Det var ganske tilfeldig at artikkelen 

ble gitt nettopp Dagbladet. Forberg hadde noen uker tidligere møtt en Dagblad-

fotograf på et kurs i England. De snakket blant annet om sentrum/periferi-

problematikk i journalistikken, hvilket medførte at de ble enige om å holde kontakt. 

Denne saken dukket opp like etterpå. Forberg mente at saken var for stor til at den 

skulle ties i hjel, og han ante at saken ville vekke lite oppmerksomhet i ei avis som i 

hovedsak har sitt nedslagsfelt i distriktene. Det viste seg også at Rød-Larsen ikke ville 

kommentere saken, før den kom i sentrale medier. Dessuten hadde Forberg sett at 

Dagbladet hadde trykt noen kritiske artikler om FAFO.  

Frilansjournalisten Arne Eriksen, hadde denne vurderingen av startfasen: 

”Jeg har en kamerat, Bjørn Tore Forberg, som er journalist i bladet Fiskaren. Vi er begge to fra 
Hammerfest, jevngamle og gamle kompiser. Da Terje Rød-Larsen ble henta av Thorbjørn 
Jagland for å kaste glans over regjeringen, så ringte han meg og sa at nå er det vel kanskje tid 
for å hente frem det du skrev om Fideco-saken og Terje Rød-Larsens rolle. ”Ja, gjerne det”, sa 
jeg. Han gjorde da et intervju med meg og lagde en sak. Videre hadde han en kjenning i 
Dagbladet som han tok kontakt med. Han sendte teksten til Dagbladet, sånn at de fikk se hva som 
kom på trykk i Fiskaren. Det var altså Bjørn Tore Forberg som tok initiativ og som fikk det hele 
frem, og fikk det i gang.” (31.8.00) 
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Flere journalister fremhevet at det er vanlig prosedyre å gjennomgå nyutnevnte 

statsråders og andre maktpersoners forhistorie. Man ser i første rekke etter forhold 

som har betydning for eller sammenheng med den stillingen eller posisjonen de er satt 

til å fylle, og der de skal utøve makt. Jo mer makt, desto tøffere sjekking. Hver gang 

det utnevnes en ny regjering er det rutine å gjøre research på de nye statsrådene. 95% 

av dette arbeidet er bortkastet, men noen ganger finner redaksjonene opplysninger 

som kan vekke oppsikt. Ifølge en av journalistene i Dagbladet, var det denne 

rutinemessige researchen som rammet Rød-Larsen. Noen mente også at Rød-Larsens 

spesielle posisjon i den nye regjeringen og hans nære forhold til statsministeren, kan 

ha bidratt til at journalistene var ekstra nøye når det gjaldt ham. Andre mente det 

motsatte: at det førte til at han i første omgang ble tatt på med silkehansker. 

Samlet sett kan det altså virke som en blanding av tilfeldigheter, personlige 

momenter, journalistisk rutine og politikk at saken ble aktualisert. Det viktigste 

elementet var utvilsomt det faktum at Rød-Larsen var blitt statsråd i Jagland-

regjeringen.  

I en leder i Dagbladet tidlig i prosessen understrekes det at en kritisk og uavhengig 

presse har som oppgave å undersøke hva nye politikere står for. Terje Rød-Larsen-

saken kom opp fordi forventningene var skrudd opp, og nye aktører hadde entret den 

politiske scenen. Dessuten er det pressens oppgave å veie politikernes tidligere 

praksis mot de etiske standarder vi ønsker å sette for dem som skal styre oss, i en tid 

da partiene blir mindre viktige som rekrutteringskanal (Dagbladet 14.11.96). 

Den rutinemessige researchen som flere av informantene trekker frem, kan settes i 

sammenheng med elementer fra begge de teoretiske bidragene i denne oppgaven. Det 

dreier seg om Timothy Cooks implisitte prosedyrer og rutiner i nyhetsproduksjonen, 

og Bartholomew Sparrows skikk- og bruk-regler. Jeg kommer tilbake til dette i neste 

kapittel. 
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Behandles maktutøvere her hjemme og i utlandet likt? 

Et annet spørsmål jeg stilte informantene var dette: 

”Blir statsråder og politikere her hjemme målt etter en annen etisk standard i 

mediene enn den som blir brukt når det gjelder nordmenn i internasjonale 

topposisjoner, f.eks. den kjente fredsmekleren Terje Rød-Larsen?”  

 

Her fikk jeg mange forskjellige svar både fra journalistene og medarbeiderne. 

Flere departementsmedarbeidere og journalister trakk frem Rød-Larsens spesielle 

karrierevei. Regjeringsmedlemmer er ikke folkevalgte, og den nyutnevnte 

planleggingsministeren hadde gått utradisjonelle veier – ikke bare i partiet sitt, men 

også i næringslivet og i det offentlige. Han hadde oppnådd makt i flere henseender 

uten å være folkevalgt. 

En journalist fremhevet hans helteposisjon i forkant av saken. Fredsmekler Rød-

Larsen fikk en slags hellig status, han ble sammenlignet med Frithjof Nansen, og 

kritikk av ham var omtrent like unasjonalt som å rakke ned på Norges ære. 

Harald Stanghelle skrev i en kommentar at de fleste fakta i denne saken var kjent 

gjennom Arne Eriksens bøker, uten at det førte til mediestorm eller politiske 

prosesser. Saken fikk en ny dimensjon da Terje Rød-Larsen gikk over terskelen til 

den norske maktens sentrum (Dagbladet 20.11.96). 

 

Medienes naturlige rolle? 

”Synes du det er naturlig at mediene innehar en posisjon der de kan skape situasjoner 

der det er umulig for ”maktmennesker” (politikere) å bli sittende? Er det etisk 

forsvarlig og i overensstemmelse med vær varsom-plakaten og andre journalistiske 

retningslinjer? Skal mediene sette krav til politikeres redelighet?” 
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En medarbeider svarte at medienes posisjon avhenger av hva mediene finner frem til i 

sin gravevirksomhet. Det kan vise seg å være gode grunner for at en minister skal gå, 

men det er samtidig eksempler på at folk har måttet gå uten at det har vært noen 

særlig grunn for det. Jan P. Syse og Torstein Moland ble trukket frem som eksempler. 

To andre medarbeidere mente at det er naturlig at mediene innehar denne posisjonen, 

så sant det er basert på reelle forhold. 

Britt Schultz, som var statssekretær ved statsministerens kontor, svarte følgende: 

”Først vil jeg si, det er nødvendig for demokratiet at vi har en kritisk presse som kikker den 
politiske makta i kortene, men når pressefolk og redaksjoner opptrer som politiske aktører, så 
gjør de en grov feil. Og når pressen ”løper i flokk” og det ikke er rom for verken spørsmål eller 
nyanser, ja da levnes få en sjanse.” (9.10.00) 

Flere journalister konstaterte at mediene ikke skapte den situasjonen som Terje Rød-

Larsen etter hvert havnet i. Ifølge journalistene skaper ikke mediene situasjoner – de 

refererer fra dem. Jobben til journalistene går ut på å grave frem fakta, bringe til torgs 

relevante opplysninger og gå maktpersoner etter i sømmene. En journalist mente at 

det er et samspill mellom mediene og opposisjonen som skaper disse situasjonene. 

Journalistene trakk frem andre oppgaver og funksjoner som de mener mediene 

innehar. 

Bartholomew Sparrow er inne på dette i sin teori om nyhetsmediene. Han hevder at 

når journalister dekker politiske stridsspørsmål, så er de uoffisielle dommere. Det er 

journalisters oppgave å fortelle publikum hvem og hva som kommer, og hvem og hva 

som har suksess eller ikke, og de har dermed stor innflytelse på hvem som er vinnere 

og hvem som er tapere. 

 

Flere journalister poengterte at medienes rolle blant annet er en kontrollfunksjon i 

forhold til maktmennesker. Thor Gjermund Eriksen i Dagbladet sa det slik: 

”Det er helt selvsagt at norske medier skal ha en slik rolle. En del av oppgaven til norske medier 
er å avdekke saker som i sin ytterste konsekvens kan føre til at folk må forlate sånne posisjoner.” 
(4.7.00) 
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Frilanser Arne Eriksen uttrykte noe av det samme: 

”Ja, det skulle bare mangle at ikke media måtte få lov til å legge frem opplysninger når de bare 
holder seg til fakta, og ellers oppfører seg etisk korrekt. Det skulle bare mangle.” (31.8.00) 

Journalist Aslak Bonde i Aftenposten hadde denne vurderingen: 

”Det er en viktig rolle for pressen; at vi kontrollerer. Vår kontrollfunksjon er veldig viktig, og jeg 
mener at vi i Rød-Larsen-saken ikke brøt noen av våre presseetiske prinsipper.” (22.6.00) 

 

Bartholomew Sparrow fremhever også medienes kontrollfunksjon overfor 

maktmennesker. Han tar utgangspunkt i forestillingen om at mediene fungerer som en 

vaktbikkje overfor velgerne, og at det er avhengig av den politiske situasjonen om 

vaktbikkja angriper eller opptrer som en skjødehund. 

 

6.2 INTENSJONER 

I dette avsnittet vil jeg gå inn på fire spørsmål jeg ba journalistene vurdere, og to 

spørsmål som var rettet til Rød-Larsens medarbeidere. Rekkefølgen på disse 

spørsmålene var ikke tilfeldig.  

 

Journalistenes egne intensjoner 

”Hadde du en intensjon om å felle Rød-Larsen?”  

 

Samtlige journalister svarte som ventet nei. De fleste svarte at de absolutt ikke, 

overhodet ikke, på ingen måte osv hadde Rød-Larsens avgang som motiv. Ingen av 

journalistene erklærte at de hadde en intensjon om å felle statsråden. 

”Målet var definitivt ikke å felle Rød-Larsen”   

svarte Aslak Bonde fra Aftenposten (22.6.00). 
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Hans kollega i Aftenposten, Hilde Harbo, svarte slik:  

”Nei, det hadde jeg ikke, men jeg hadde så absolutt en intensjon om å være kritisk til en statsråd 
som da hadde fått en spesiell posisjon i den regjeringen, og som hadde en fortid der det var ting 
som så definitivt kritikkverdig ut, men som ikke var 100% avklart på det tidspunktet han 
tiltrådte.” (22.6.00) 

 

Flere av respondentene lo litt av selve spørsmålet. Eirin Hurum, Dagbladet, var en av 

dem: 

”Nei, det hadde jeg ikke (latter). Jeg ante ikke at det skulle få sånne konsekvenser. Du ante det 
etter hvert, men da du begynte å rote i den materien, så var det langt fra det.” (29.6.00) 

Bjørn Tore Forberg i Fiskaren var en annen: 

”Nei, på ingen måte (latter). Jeg deltok i startfasen, og overhodet ikke i sluttfasen, så det kan ikke 
ha vært mitt motiv. Fiskaren ble knapt en spurv i tronedansen.” (30.8.00) 

 

 

Andre journalisters intensjoner 

Et beslektet spørsmål jeg stilte i undersøkelsen, hadde en litt annen vinkling: 

”Tror du noen andre journalister hadde en intensjon eller et mål om å felle Rød- 

Larsen?” 

 

To av Rød-Larsens medarbeidere svarte klart ja på dette. Rød-Larsens politiske 

rådgiver, Tor Wennesland, mente at det var vanskelig å vurdere om det kun var rundt 

et ølglass på Tostrupkjelleren, eller om det var mer seriøst. Jaglands statssekretær, 

Britt Schultz, mente at målet kanskje ikke var å felle Rød-Larsen, men snarere å 

svekke Jagland. Jagland hadde lansert mange nye saker og fikk stor oppslutning for 

dette. Hun mente at noen så etter en mulighet til å rive dette ned. 

Av journalistene var det én som mente klart og tydelig at noen andre journalister 

hadde en intensjon om å felle Rød-Larsen.  
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En annen mente at det kanskje ikke var målet fra starten av, men ble det etter hvert. 

Videre mente en annen journalist at statsrådens avgang muligens var motivet, og at 

det i denne saken var enkelte i Akersgata som ble provosert av at statsråden bløffet til 

media, og at de lukta “hvit manns blod”. Fire journalister mente at ingen journalister 

hadde en intensjon om å felle statsråden. 

To sitater fra journalister som var tvilende til problemstillingen er beskrivende. En av 

dem var Hilde Harbo fra Aftenposten: 

”Det har jeg ingen formening om. Det er ingenting, synes jeg, som tyder på at det var en 
heksejakt for heksejaktens egen del. Det kan sikkert gi et ekstra kick for enkelte journalister, 
tanken på at de muligens kan være med på å felle en statsråd, men jeg tror ikke noen driver 
journalistikk ene og alene ut i fra et sånt mål uavhengig av sakens realiteter.” (22.6.00) 

Redaktøren i Bergensavisen, Olav Terje Bergo, var inne på noe av det samme: 

”Alle gode nyhetsjournalister har et sterkt jaktinstinkt. Men jeg vet ikke om det var noen som 
hadde et mål om å felle ham. Dynamikken som oppstår i en slik sak fører likevel noen ganger til 
at hovedpersonens avgang blir eneste mulige konklusjon. Men da medvirker som regel 
hovedpersonen til å sannsynliggjøre dette utfallet, gjennom sin opptreden under selve 
mediestormen. Jeg vil ikke være med på å tillegge Dagbladet noen andre motiver enn de 
journalistiske i denne spesielle saken.” (22.8.00) 

 

Ingen av journalistene som jeg intervjuet svarte på det forrige spørsmålet at de hadde 

en intensjon om å felle statsråden. Medarbeiderne til Rød-Larsen og Jagland var av en 

annen oppfatning.  

Medarbeiderne svarte enten at det var et klart motiv, at det muligens var det, eller at 

målet var å svekke statsministeren. Journalistene svarte mer nyansert når spørsmålet 

var om noen andre journalister hadde en intensjon om å felle statsråden.   

En av journalistene som svarte at andre journalister hadde en intensjon om å felle 

Rød-Larsen, pekte blant annet på at det gir prestisje i en politisk redaksjon å felle en 

statsråd. 
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Generelt ønske om å velte en regjering eller en politiker? 

Det neste spørsmålet gikk også til samtlige respondenter.  

”Forekommer tilfeller der journalister ønsker å ”velte” regjeringer, partier eller 

enkeltpersoner?”  

 

Her fikk jeg mange ulike svar. Medarbeiderne til Rød-Larsen mente i hovedsak at det 

blant politiske journalister kan eksistere et slikt generelt ønske om å velte en regjering 

eller en politiker. Rød-Larsens politiske rådgiver, Tor Wennesland, var ikke enig i 

dette:  

”Nei, ikke uten videre. Men jeg tror at pressen ved enkelte tilfeller prøver å se hvor mye man kan 
rokke ved både personer og strukturer, og derigjennom se hvor mye makt man har.” (9.8.00) 

Journalistene var også på dette spørsmålet mer tilbakeholdne enn medarbeiderne. Fire 

journalister svarte ja på spørsmålet om det eksisterer et slik ønske, og fire svarte nei. 

En journalist mente at det må være stormannsgalskap å tro at man faktisk kan velte en 

regjering eller en politiker.  

Aftenposten-journalist Ole Nygaard svarte slik: 

”Nei, jeg tror ikke det. Jeg kan ikke svare for det som rører seg overalt. Menneskets psykologi er 
komplekst, og både journalister og politikere og studenter i statsvitenskap har åpne og mer 
underliggende motiver for hva de gjør. Det gjelder ethvert menneske. Nei, jeg tror ikke det er noe 
fremherskende motiv. Det går ikke an å tenke sånn journalistisk, det ville forstyrre for hva du 
gjør. Det bør alltid være retningslinjen for en journalist å finne frem til sannheten. Men du vil så 
veldig lett kunne tråkke over det hvis du har underliggende motiver; at det gjelder å få kastet 
noen. Etter mitt kjennskap til norske journalister, er ikke det noe mål.” (13.7.00) 

Thor Gjermund Eriksen i Dagbladet trodde heller ikke det forekommer slike tilfeller 

blant politiske journalister i dag: 

”Jeg tror ikke det i noen særlig grad lenger. Jeg kan ikke si at det ikke eksisterer. Men, jeg er 
helt sikker på at det er et mye mer sjeldent fenomen i dag enn det var tidligere. Tidligere hadde 
aviser og redaksjoner nærmest uttalte politiske målsettinger, og det har man ikke i dag. Men jeg 
kan ikke sitte og si at det ikke forekommer at journalister mer eller mindre i alvor sier at ”han 
skal vi ta” eller ”han skal vi fjerne”. Men jeg kan ikke si at jeg kjenner til det.” (4.7.00) 
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Redaktøren i Bergensavisen, Olav Terje Bergo, hadde denne vurderingen: 

”Det ikke er det som er poenget for journalistene. Poenget er at når man begynner å nøste i et 
spor, så finner man gjerne noe mer eller noe annet enn det man kanskje hadde forventet. Man 
kan sammenligne slike saker med kriminalsaker. Man starter med et åpent sinn uten altfor mange 
motiver, og så finner man kanskje uregelmessigheter underveis som man tar tak i.” (22.8.00) 

 

Ifølge Cook og Sparrow er det svært få eller ingen studier som viser at journalister har 

politiske motiver for det de skriver og gjør. Cook hevder at journalistene er 

uavhengige til sine kilder når de produserer nyheter, men at de allikevel har 

innflytelse på hvem som har makt og hvilke verdier som er viktige i politikken. Flere 

av journalistene bekrefter dette. 

 

Formålet med journalistikken  

Journalistene ble stilt følgende spørsmål: 

”Hva styrer ditt forhold til det du skriver? Er det noe spesielt du vil utrette eller 

oppnå med det du skriver?”  

 

Flere journalister fremhevet leseren og leserens interesse. Frilansjournalisten Arne 

Eriksen sa det slik: 

”Jeg finner saker som jeg sjøl syns er interessante og som jeg tror kan være interessante for flere 
enn meg.” (31.8.00) 

 

De tre Aftenposten-journalistene jeg har intervjuet, la vekt på at de ønsket å bringe 

frem ulike historier, synspunkter og faktiske forhold. De ønsket å belyse 

problemstillinger fra litt andre sider enn det som var vanlig.  

 



 84

Hilde Harbo i Aftenposten uttrykte det slik:  

”Jeg har ikke noe veldig heroisk prosjekt. Jeg mener at journalister har i det minste to sentrale 
oppgaver. Det ene er å få fram vesentlige faktiske forhold om hva som rører seg i samfunnet. I 
tillegg så skal mediene åpenbart ha en kritisk funksjon, med hensyn til å stille spørsmål til 
etablerte sannheter og etablerte personer, og på den måten kikke makta i kortene.” (22.6.00) 

Dagblad-journalist Thor Gjermund Eriksen kom også inn på konsekvensene:   

”Mitt mål som journalist er å bringe frem historier. Det er klart at dersom de historiene eller de 
forholdene man avdekker får konsekvenser enten i form av at de små i samfunnet får bedre 
rettigheter, eller konsekvenser i forhold til folk i framskutte posisjoner – både positive og 
negative, så er det veldig inspirerende og bra. Først og fremst har man et mål om å lage 
engasjerende journalistikk, som folk flest og som leserne ønsker.” (4.7.00) 

 

6.3 FLOKKMENTALITET OG FORHÅNDSDØMMING 

Forhåndsdømming 

”Opptrådte mediene som dommere i denne saken? Var det etter din mening noen 

forhåndsdømming i pressen? Er det en oppgave for pressen å være maktpersoners 

”moralske overdommer”? Hvis ja, begrunn det.” 

 

Svarene på dette ”knippet” av spørsmål viser, ikke overraskende, at det er klare 

forskjeller med journalistene på den ene siden og medarbeiderne til Rød-Larsen på 

den andre. Jeg minner om at respondentene her svarer på vegne av seg selv og ikke 

sitt medium eller sin posisjon. 

To av medarbeiderne mente at Terje Rød-Larsen helt klart ble forhåndsdømt i 

pressen. Svar som ”ja, helt åpenbart” og ”ja, det kan det ikke være den ringeste tvil 

om” viser dette. Rådgiver Tor Wennesland er usikker på årsakene til ”klimaskiftet” i 

pressens vurdering av Rød-Larsen: 

”Når det gjaldt selve substansen i saken, nemlig skatteforholdene, så gjorde de ikke det. Det man 
derimot gjorde, var at man av en eller annen grunn som jeg ikke helt forstår, bestemte seg for å 
fremstille personen Rød-Larsen mer eller mindre som en lite troverdig skurk, mens han før hadde 
vært pressenes yndling og helt.” (9.8.00) 
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Blant journalistene var det delte meninger. Noen svarte ja og andre nei. En journalist 

svarte både ja og nei. Han mente at det formelt sett ikke var noen forhåndsdømming i 

denne saken, men ved at mediene stilte spørsmål, så opptrådte de i praksis som 

dommere med sine tabloide virkemidler. En svarte at mediene muligens opptrådte 

som dommere, men utfallet var ikke gitt på forhånd. Flere av journalistene mente at 

det var fakta i selve saken som dømte, og ikke mediene. Alvoret i saken ble trukket 

frem. 

Svaret til frilansjournalist Arne Eriksen er et eksempel på dette: 

”Til en viss grad, ja… Jeg tror nok du kan si at medieoppslagene var en forhåndsdom, men det 
var såpass opplagt at jeg synes ikke det var det som gjorde utfallet. Fakta var så sterke i seg 
selv.” (31.8.00) 

To ulike svar kan illustrere nyansene i pressefolkenes vurderinger:  

”Å forhåndsdømme hva han hadde gjort, i den forstand å presentere konklusjoner det ikke var 
dekning for, det gjorde i hvert fall ikke vi, sånn som vi har oppsummert det etterpå. Vi skjøv fakta 
foran oss. Fakta vil ofte i seg sjøl være en dom. Da er det ikke media, men fakta som dømmer.” 
(Arne Holm, Dagbladet, 31.8.00) 

”Ja, vi så kanskje en viss grad av forhåndsdømming i denne saken. Men det er ikke en oppgave 
for pressen. Jeg synes vi finner de største ”brølerne” på reportasjeplass, og ikke i lederne. En 
statsråd skal tåle å stå i storm. Gro klarte det.” (Olav Terje Bergo, Bergensavisen, 22.8.00) 

 

Pådrivere 

”Var det noen pådrivere i journalistmiljøet som utmerket seg spesielt? F.eks. enkelte 

redaksjoner?”  

 

Det var ingen respondenter som IKKE nevnte Dagbladet. De aller fleste nevnte andre 

medier i tillegg til Dagbladet, men samtlige la vekt på denne avisen. Fire personer 

nevnte også NRKs Brennpunkt-reportasje som gikk kvelden før Terje Rød-Larsens 

avgang. Fire nevnte Aftenposten. En nevnte NRKs dekning generelt, og en annen 

nevnte også VG og Dagsavisen.  
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Også enkeltpersoner ble trukket frem – som Arne O. Holm fra Dagbladet, Ole 

Nygaard fra Aftenposten og frilanseren Arne Eriksen som skrev bøkene. Den første 

artikkelen i Fiskaren ble også nevnt. Representanter for de ulike medier trakk 

imidlertid i stor grad frem sine egne redaksjoner. 

 

Flokkmentalitet 

”Var det etter ditt syn noen tendenser til ”flokkmentalitet” i pressens behandling av 

Rød-Larsen i denne perioden?” 

 

Her var det mange sterke meninger både blant journalistene og medarbeiderne. De 

fleste svarte bekreftende.  

Medarbeiderne var de som i klartekst mente det hadde vært tydelige tendenser til 

flokkmentalitet i pressens behandling av Rød-Larsen. Både Rød-Larsens nærmeste 

medarbeidere og statssekretærene ved statsminsterens kontor hadde opplevd 

flokkmentaliteten.  

Frøy Kannert svarte med et stort spørsmålstegn og følgende uttalelse:  

”Er det virkelig noen som mener noe annet?” (29.8.) 

Informasjonssjef Leiv Ellingsen uttrykte det i klartekst: 

”JA, skriv det med store bokstaver!” (8.6.00) 

 

Åtte journalister var enige i at det hadde vært en utbredt flokkmentalitet i denne 

saken. To svarte på følgende måte: ”å ja, det er det i sånne saker, det er helt påtagelig” 

og ”ja, det var det i aller høyeste grad”.  
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Redaktøren i Bergensavisen mente at flokkmentaliteten først og fremst gjelder 

hovedstadsavisene. To Aftenposten-journalister svarte ja, men fortalte i tillegg at de 

ikke likte selve ordet ”flokkmentalitet”.  

To av journalistene mente at det ikke var tendenser til flokkmentalitet i denne saken 

(en fra Aftenposten og en fra Dagbladet). Den ene av journalistene som svarte nei på 

dette spørsmålet, definerte først hva han la i ordet flokkmentalitet – at man tankeløst 

gjør noe andre gjør, for eksempel sauer som løper i flokk utfor et stup. Med denne 

definisjonen kunne han ikke se at det var noen flokkmentalitet i medienes behandling 

av Terje Rød-Larsen. Den andre journalisten som svarte nei, sa at han kunne forstå at 

folk fikk en oppfatning om at mediene gikk i flokk. 

 

Sigurd Allern har oppsummert fem faktorer som bidrar til flokktendenser i 

nyhetsjakten på Løvebakken (Allern 2001). Flere av disse kan overføres til denne 

saken, og jeg kommer tilbake til disse i kapittel sju. 

 

6.4 POLITISK AKTØR? 

Avslutningsvis i intervjuene tok jeg med noen mer generelle spørsmål om medienes 

plassering i samfunnet. Blant annet ba jeg respondentene svare på om de mener at 

media er en politisk aktør, og hvorvidt uttrykket ”den fjerde statsmakt” passer på 

norske medier. 

 

Her har jeg fått mange interessante svar. De fleste som svarte på spørsmålet om 

mediene kan betraktes som en politisk aktør, bekreftet dette.  
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Tidligere statssekretær og journalist, Frøy Kannert, sa det slik: 

”Vi har sett flere eksempler i andre sammenhenger på hvordan de (mediene) tar del i – ikke bare 
analyserer og refererer og kommenterer og lager reportasjer på – maktkamper, hvor jeg helt 
tydelig synes de er aktører.” (29.8.00) 

 

Også de fleste journalistene svarte at norske nyhetsmedier må vurderes som en 

politisk aktør. Én av dem mente at det i høyeste grad handler om en uformell rolle. 

Ellers var det flere klare utsagn fra journalistene som tydet på at de ser mediene som 

en politisk aktør. 

Eksempler på utsagn: 

”Ja, definitivt. Mediene er en politisk aktør. … Mediene er en viktig aktør på arenaen og er i stor 
grad med på å velge andre aktører som kan opptre på arenaen.”(Olav Terje Bergo, 
Bergensavisen, 22.8.00) 

”Det er helt åpenbart at vi er en politisk aktør, men vi er det uten å ville være det. Vi fungerer 
som aktører, men motivene er å drive god journalistikk, og det er ikke å være politisk aktør. Men 
når vi driver politisk journalistikk, så ender vi opp som politiske aktører.” (Aslak Bonde, 
Aftenposten, 22.6.00) 

”Ja, det gjør jeg. Det gir også media et stort ansvar, at de greier å avgrense sin rolle, og ikke 
bevisst går inn for å påvirke politikken i detalj. Jeg er overbevist om at media kan fungere som 
politisk aktør. Det er et faktum og ikke et moralsk utsagn for meg.” (Arne Eriksen, frilanser, 
31.8.00) 

 

Enkelte journalister hadde en annen oppfatning. Mediene var heller en politisk aktør 

tidligere – når man hadde partipresse.  Eirin Hurum i Dagbladet sa det slik:  

”Jeg oppfatter oss ikke som politiske aktører. Da må du skille mellom journalister og den 
redaksjonelle linjen på lederplass og kommentarer. Men som journalister er det klart du er med 
på å sette dagsorden, å bringe saker til torgs. Men vi er ikke en aktør på samme måte som 
politikere. Det kan vi ikke være. Innimellom forstår jeg at folk kan mene at vi blir det.” (29.6.00) 

En journalist mente at hans yrkesgruppe er bevisst sin makt, men var mer usikker på 

om de er sitt ansvar bevisst. Det ble også uttalt et håp om at pressefolk ikke ser på seg 

selv som maktutøvere. Videre ble det påpekt at det er journalistiske, og ikke politiske 

vurderinger som foretas blant journalistene i deres arbeid. 
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Timothy Cook hevder at nyhetsmediene er delvis avhengige av og delvis uavhengige 

av andre politiske institusjoner for å gjennomføre sine oppgaver. Av denne grunn er 

de en aktør som er en del av styringssystemet. Også Bartholomew Sparrow hevder at 

mediene virker inn på den politiske prosessen på lik linje med de andre politiske 

institusjonene, og at mediene i den forstand er en politisk aktør. Etter mitt syn bygger 

både nyhetsdekningen i Rød-Larsen-saken, og journalistenes syn på egen rolle, opp 

under en slik konklusjon. 

 

Den fjerde statsmakt 

Et annet spørsmål jeg ba alle respondenter vurdere, var medienes rolle som ”fjerde 

statsmakt”, definert som deres kontroll over den politiske agendaen. Både journalister 

og medarbeidere mente i stor grad at mediene er med på å sette dagsorden, men ikke 

alle var enige i dette.  

De fire medarbeiderne mente at den fjerde statsmakt var et passende uttrykk. 

Nyhetsmediene skal kontrollere og gå tingene etter i sømmene, det er en viktig del av 

demokratiet. Mediene skal på en måte være en fjerde statsmakt, men ”på vegne av 

hvem?”, ble det spurt.  

 

Disse sitatene kjennetegner medarbeidernes syn: 

”Ja, media er den fjerde statsmakt, og det skal de være!” (Frøy Kannert 29.8.00) 

”Ja, den fjerde statsmakt er utvilsomt et riktig begrep.”(Leiv Ellingsen 8.6.00) 

”Ja, de har makt til å gjøre noe, er flinke til å bruke den makten, og vet når de bruker den!” (Tor 
Wennesland 9.8.00) 

”Mediene skal kunne kontrollere og gå tingene etter i sømmene. Det er en viktig del av 
demokratiet.” (Britt Schultz 13.8.00)  
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En journalist mente imidlertid at uttrykket den fjerde statsmakt er en klisjé som ikke 

beskriver noe som helst. Allikevel mente han at mediene har mulighet til å påvirke og 

sette en dagsorden. En annen ville reservere seg mot å bruke uttrykket fjerde 

statsmakt, og mente at mediene heller bør sees på linje med andre som deltar i 

samfunnsdebatten. Videre ble det hevdet at mediene ikke kontrollerer agendaen, men 

at de kan være med på å sette den, forsterke den eller gjøre at enkelte agendaer ikke 

får særlig oppmerksomhet blant folk.  

Noen av journalistene jeg intervjuet mente at den fjerde statsmakt til en viss grad 

passer som uttrykk på mediene, men at makten ikke skal overdrives. Det er vanskelig 

å si noe generelt. I enkelte tilfeller setter mediene dagsorden, mens i andre tilfeller 

gjør de ikke det. Det er vanskelig å vite hvem som påvirker. Det ble sagt at 

journalister har mer makt enn f.eks. tannleger, men mye mindre makt enn en 

høyesterettsdommer. 

 

Følgende sitater kommer fra journalister og beskriver litt av det som er nevnt.  

”Vi har mulighet til å påvirke og sette en dagsorden.” (Arne Holm, Dagbladet, 31.8.00) 

”Media er nok en statsmakt, det har vist seg at media kan sette dagsorden.” (Arne Eriksen, 
frilanser, 31.8.00) 

”Vi har daglige eksempler på at media påvirker og setter dagsorden.” (Bjørn Tore Forberg, 
Fiskaren, 30.8.00) 

 

Redaktøren i Bergensavisen, Olav Terje Bergo, svarte følgende: 

”Jeg ser media som den første statsmakt!” (22.8.00) 

 

I Dagbladet reserverte informantene seg noe: 

”Ja, mediene kan kontrollere dagsorden, men de som sitter med politisk makt har større mulighet 
til å påvirke.” (Thor Gjermund Eriksen, Dagbladet, 4.7.00)   

”Ja, vi kan spille inn, men vi kan ikke bestemme utfallene.” (Eirin Hurum, Dagbladet, 29.6.00) 
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Jeg vil her ta selvkritikk for utformingen av spørsmålet. Det kan virke forvirrende å 

hevde at nyhetsmediene er en fjerde statsmakt – i den betydningen at de kontrollerer 

agendaen. For det første er det atskillig flere momenter som kan tilsi at nyhetsmediene 

kan kalles en fjerde statsmakt. På den annen side kan det faktum at nyhetsmediene 

kontrollerer agendaen bety noe helt annet enn at de er en fjerde statsmakt i den 

historiske betydningen av begrepet (se innledningen). Jeg har allikevel valgt å referere 

fra svarene, fordi de sier noe om hva journalistene og medarbeiderne mener om 

medienes mulighet til å sette dagsorden. Samtidig er det viktig å huske at det er 

respondentenes oppfatning av spørsmålene mine som er utgangspunktet for hvordan 

de svarte. En av fordelene med personlige intervjuer er nettopp det faktum at jeg er 

tilstede og har mulighet til å utdype, forklare og presisere spørsmålene underveis.  

 

Cook og Sparrow hevder begge at nyhetsmediene er en politisk institusjon. Begge 

mener også at mediene i stor grad er mer på å sette den politiske dagsorden (sammen 

med politikerne), og dette er i tråd med hva de fleste journalistene og medarbeiderne 

svarte i min undersøkelse. 

 

6.5 MEDIENES MAKT 

Mye kan sies om begrepet makt, men det kan også sies veldig enkelt. En av Webers 

varianter av begrepet er at makt kan være det å få noen til å gjøre noe de ellers ikke 

ville ha gjort (Weber 1971:53). Terje Rød-Larsen ville helt sikkert ikke ha gått av som 

statsråd etter knappe fire uker, dersom det hadde vært opp til ham. Var det mediene 

som fikk Rød-Larsen til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort? 

Jeg spurte ikke informantene mine om medienes makt spesielt i dette tilfellet, men 

spurte mer generelt om mediene har makt til å påvirke politikken, personvalg etc.  
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Sammenligning med andre politiske institusjoner? 

”Har mediene samme makt og innflytelse (samme posisjon i samfunnet) som andre 

politiske institusjoner, eksempelvis Stortinget eller regjeringen?” 

 

Også her vil jeg minne om at respondentene svarte ut i fra det de selv la i 

spørsmålene. Det var flere som ønsket presiseringer, og det fikk de selvsagt. Flere la 

vekt på at det er en annen type makt mediene har.  

Statssekretær Britt Schultz ville ikke blande ulike roller:  

”Mediene har stor makt, men de har en annen posisjon og rolle enn politikkens institusjoner. Det 
er når pressen overspiller og blander sammen roller at det blir ugreit.”(13.7.00) 

Politisk rådgiver Tor Wennesland la vekt på at det er ulike tilfeller: 

”Pressen har i noen sammenhenger mye mer makt enn veldig mange andre politiske 
institusjoner. Men, pressen kan i andre sammenhenger spille en marginal rolle.”(9.8.00) 

Mens informasjonssjef Leiv Ellingsen trakk frem det negative aspektet: 

”Ja, på visse områder, men de går bare i form av negativ innflytelse. Mediene kan undergrave 
politikeres makt og myndighet.”(8.6.00) 

 
Flere av journalistene mente at mediene utvilsomt har både makt og innflytelse på 

politikken som utøves i Norge, men det var flere som ønsket å reservere seg når det 

gjaldt å sammenligne denne makten og innflytelsen med andre politiske institusjoner. 

Det ble påpekt at det er en annen form for makt og innflytelse mediene sitter inne 

med. Dette ble begrunnet med blant annet at mediene ikke er besluttende organer. Det 

ble også trukket frem at det er mange andre enn de besluttende organene som påvirker 

hva som blir besluttet. Journalistene bør sees på linje med andre som deltar i 

samfunnsdebatten.  

Mediene bringer frem fakta på linje med forskere, læringsinstitusjoner, utredere og 

utredningsinstitusjoner. Journalistene vil opprettholde skillet mellom besluttende 

organer og statsmakter på den ene siden, og alle de andre som deltar i 

samfunnsdebatten på hver sin måte på den andre siden. 
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Allikevel ble det fremhevet at mediene kan ha en sterk innflytelse på det som leder 

frem til beslutningene. Mediene har politisk innflytelse i en del situasjoner, men det er 

ikke dermed sagt at man kan sammenligne pressens oppgave med Stortingets og 

regjeringens. Det er færre og færre som forfølger politiske mål i pressen, noe som 

betyr at journalistene ikke kan være med på å bestemme de politiske utfallene, til tross 

for at de har innflytelse på dem. En journalist mente at mediene har stor makt og 

innflytelse. Dette gir mediene et stort ansvar; at de greier å avgrense sin rolle, og at de 

ikke bevisst går inn for å påvirke politikken i detalj. 

De aller fleste journalistene er dermed enige om at mediene har både stor makt og 

innflytelse på politikken. Noen ville reservere seg mot å sammenligne dette med 

politiske institusjoners makt og innflytelse, fordi mediene har makt og innflytelse på 

et helt annet grunnlag enn politiske institusjoner. 

Enkelte av journalistene mente at makten og innflytelsen mediene har, til en viss grad 

kan sammenlignes med andre institusjoner. En svarte at mediene har politiske 

innflytelse i den forstand at det man skriver får politiske konsekvenser. 

 

Disse sitatene er beskrivende for flere av journalistenes oppfatning om temaet:  

”Stortinget og regjeringen har makt til å vedta lover, makt til å straffe og makt til å bestemme 
priser. Media kan presentere stoff som gjør deg kåt eller glad, men vi kan ikke vedta at du blir 
det.” (Arne Holm, Dagbladet, 31.8.00) 

”Det er ikke tvil om at pressen har makt og innflytelse. Jeg håper ikke det er tilfelle at pressefolk 
ser på seg selv som maktutøvere.” (Bjørn Tore Forberg, Fiskaren, 30.8.00) 

”Mediene har klart makt og innflytelse – på et annet grunnlag enn det valgte politikere har, eller 
personer som har blitt tildelt et embete. Jeg er litt skeptisk til de som mener altfor forbeholdsløst 
at mediene alene kan felle politikere eller skape situasjoner.” (Hilde Harbo, Aftenposten, 
22.6.00) 

”Av og til har vi veldig stor politisk makt. Andre ganger har vi ikke politisk makt i det hele tatt. 
Vi har avsløringsmakt og dagsordensmakt.” (Aslak Bonde, Aftenposten, 22.6.00) 
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Både Cook og Sparrow fremhever at nyhetsmediene er en annen type politisk 

institusjon enn de formelle, politiske organene. Mediene er heller en mellomliggende 

institusjon som andre politiske institusjoner må forholde seg til, og også en institusjon 

med en selvstendig dagsorden.  

 

Hva slags type makt? 

”Har mediene makt til å påvirke politikken, personvalg etc.?” 

 

Ikke alle har besvart dette spørsmålet direkte, fordi det var et delspørsmål og kom litt 

i skyggen av resten av spørsmålet.  

Medarbeiderne så ut til å være mest opptatt av at mediene har stor makt i politikken 

og stor betydning for politiske utfall. Det ble også sagt at mediene i stor grad er med 

på å bestemme personvalg. Det er vanskelig for partiene i dag å kjøre frem en 

politiker på sentralt hold, som ikke har en eller annen form for medietekke. 

Igjen innrømte flere journalister at de har slik makt – til å påvirke både politikk og 

personvalg. Det ble konstatert at mediene har en sterk påvirkning på agendaen, selv 

om de ikke er alene om å påvirke denne. Mediene er en viktig aktør på arenaen, og er 

i stor grad med på å velge andre aktører som kan opptre på denne arenaen. 

En Dagblad-journalist brukte Thorbjørn Jagland som eksempel. Det har blitt hevdet at 

Jagland ikke kunne bli statsminister igjen fordi han ikke fungerte som kommunikator. 

Er det mediet som har innflytelse, eller er det Jagland som ikke strekker til i et slikt 

tilfelle? 
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Andre journalister fremhevet at det er et samspill mellom politiske journalister og 

politikere. Politikere og medier ernærer seg på hverandre. Det ble sagt at mediene har 

absolutt makt til å påvirke politikken. Ikke nødvendigvis skape noe på egenhånd, men 

være med på å forsterke tendenser eller redusere de. 

En del av journalistene innrømmet at nyhetsmediene har en viss form for makt, men 

ville altså nødig sammenligne den med makten de politiske institusjonene innehar. 

Medarbeiderne til Rød-Larsen og Jagland var mer villige til å tillegge mediene makt 

på linje med de politiske institusjonene i Norge. 
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7. 110 METER LARSEN MED TILLØP 

Etter en gjennomgang av mediedekningen i Terje Rød-Larsen-saken og 14 kvalitative 

intervjuer med journalister og medarbeidere til statsråden og statsministeren, skal jeg i 

dette kapitlet forsøke å se resultatene i lys av de teoretiske bidragene som ble 

gjennomgått i kapittel tre. Resultatene står i forhold til både en teoretisk og en 

empirisk ambisjon, og det er et poeng å sette dette i en sammenheng. Jeg kommer i 

dette kapitlet til å trekke inn spørsmålene fra avsnitt 1.5, der jeg utdypet 

problemstillingen. 

7.1 RUTINER, PRESTISJE OG STATSRÅDENS HÅNDTERING 

Hvorfor kom saken opp? 

De aller fleste journalistene og medarbeiderne til Rød-Larsen og Jagland som jeg har 

intervjuet, hevdet at saken kom opp i mediene fordi han hadde blitt statsråd i 

regjeringen Jagland. Flere av journalistene mente at det hadde en naturlig 

sammenheng med den velkjente prosedyren om å ”sjekke” nyutnevnte maktpersoner – 

enten det er sentralbanksjefer, statsministere eller NHO-ledere. Dette er en 

innarbeidet rutine som følges i de fleste politiske redaksjoner, og dermed er en del av 

hverdagen til politiske journalister. 

Følgende sitat fra en av Dagbladets journalister illustrerer dette poenget:  

”Vi har en fast – og det tror jeg alle aviser har – rutine på at vi sjekker og undersøker de enkelte 
statsrådene.” (Eirin Hurum, Dagbladet, 29.6.00)  

Det at enkelte fakta i saken hadde vært publisert tidligere, spilte for så vidt liten rolle. 

Journalister i Dagbladet som jobbet med saken, ga frilansjournalisten Arne Eriksen 

honnør for sitt arbeid med og sine avsløringer i Fideco-saken, men fremhevet at 

journalistikk dreier seg både om innhold og timing. Den første boken Eriksen utga i 

1992 vakte lite oppsikt.  
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De politiske redaksjonene oppdaget den nesten ti år gamle saken da de foretok den 

rutinemessige sjekkerunden på de nyutnevnte statsrådene i 1996.  

Mange av journalistene var også opptatt av å fremheve at Terje Rød-Larsen-saken 

ikke var en medieskapt sak. Journalistene gjorde jobben sin, mens det var 

hovedpersonen selv som sørget for at de hadde stoff å skrive. 

Det at saken ble aktualisert, kan settes i sammenheng med de journalistiske rutinene 

som både Timothy Cook og Bartholomew Sparrow snakker om. Den rutinemessige 

sjekkerunden journalister gjennomfører ved enhver utnevnelse av personer med makt, 

ser ut til å være en prosedyre som følges i de fleste redaksjoner. Sjekkerunden kan 

være en av de implisitte prosedyrene til Timothy Cook og en del av ”skikk-og-bruk-

reglene” til Bartholomew Sparrow. 

Men dette er nok ikke det totale bildet. I tillegg til sjekkingen av nye maktpersoner i 

Norge, fant jeg ut at også personlige momenter og tilfeldigheter hadde betydning i 

denne spesielle saken. 

Tidlig i prosessen – lenge før det ble snakk om at han måtte gå av – ble det hevdet i 

en leder i Dagbladet at dette var en typisk sak for mediene. Saken inneholdt en ”liv- 

og lære”-problematikk som er obligatorisk for de politiske journalistene å gripe fatt i. 

(Dagbladet 14.11.96). Flere av de politiske journalistene jeg intervjuet bekreftet dette. 

En knapp uke senere skrev den samme redaktøren i en ny leder at det rett og slett er et 

sunnhetstegn at norske puritanske medier bretter ut økonomi og tidligere beslutninger 

istedenfor privatlivet, med en klar henvisning til den da pågående Lewinsky-saken i 

USA (Dagbladet 20.11.96).  

Rød-Larsen-saken er et eksempel på at nyhetsmediene setter dagsorden. Det var 

vanskelig for statsråden og hans nærmeste medarbeidere å overse medienes interesse 

for den ti år gamle fiskeriskandalen, selv om det ble gjort forsøk på å avfeie den som 

en ikke-sak de første dagene. 
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Journalistenes intensjoner 

Journalistene jeg har intervjuet fremhevet at de på ingen måte hadde et mål om å 

skulle felle statsråden i 1996. På indirekte spørsmål om de trodde noen andre hadde 

dette som mål, var svarene noe mer moderate i den forstand at det var større 

sannsynlighet for at noen andre hadde det som mål enn at man hadde det selv.  

Dette behøver ikke bety at informantene var uærlige når de svarte for sine egne 

intensjoner i denne saken. Det kan selvfølgelig bety at jeg ikke har truffet de 

journalistene som hadde dette som mål. Her vil jeg minne om at jeg har utnyttet mine 

kilders utsagn som levninger. Det innebærer at kildenes utsagn sees som handlinger ut 

i fra journalistenes eget ståsted, eller profesjonsideologi. Politiske journalister kan 

ikke betraktes som verdinøytrale, selv om de er partipolitisk nøytrale. 

Flere av informantene ga meg inntrykk av at det å ha felt en statsråd ville gi status 

innad i journalistmiljøet. Dagbladet – som var den mest aktive avisen – ble i ettertid 

beskyldt for å være på jakt etter en SKUP-pris. De lå dårlig an på denne statistikken, 

og det ble noe ondskapsfullt hevdet at Rød-Larsen-saken skulle rette på denne. 

En av journalistene jeg intervjuet mente at det gir større prestisje i journalistmiljøet å 

felle en statsråd som har en høy stjerne, enn å felle en landbruksminister som ingen 

har hørt om før. En annen hevdet at tenningen var lavere med hensyn til å forfølge 

Fatma Jynge; en anonym statssekretær6, enn Terje Rød-Larsen; en statsråd med høy 

status. 

Videre hevdet journalistene at informasjon, underholdning, avdekking av 

kritikkverdige forhold, å bringe frem historier, synspunkter og faktiske forhold er noe 

som beskriver deres forhold til det de skriver. Det var ingen som svarte at de har 

politiske motiver. Dette kan settes i sammenheng med Timothy Cooks påstand om at 

                                              

6 Fatma Jynge ble utnevnt til statssekretær for kommunalminister Sylvia Brustad 17.mars 
2000, men måtte gå av åtte dager senere etter medieoppslag om brudd på bygningsloven. 
Saken ble henlagt i slutten av oktober det samme året. 
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nyhetsjournalistene først og fremst inntar den politiske aktørrollen ved å følge 

standardiserte rutiner. Dette er uproblematiske rutiner som de fleste politiske 

redaksjonene følger, og som ingen setter spørsmålstegn ved. Også Bartholomew 

Sparrow er inne på journalistenes valgmuligheter underveis i nyhetsprosessen. 

Journalistene øver betydelig innflytelse på hvem som er involvert i et tema og 

hvordan temaet formuleres, fordi de har makt til å publisere politiske stridsspørsmål.  

I Terje Rød-Larsen-saken var det opp til journalistene hvem som skulle få uttale seg, 

og hvor omfattende oppslagene og forsidene skulle være. Også dette indikerer at det 

var journalistene som satte dagsorden, og som hadde regien over ”spillet”. 

 

Om journalistene 

Prestisje har vært tema både blant medarbeiderne og blant journalistene i denne saken. 

Evelyn Dyb mente at prestisje var et stikkord i denne saken: 

”Det var de politiske journalistene, de politiske redaksjonene og de politiske redaktørene som 
jaget Rød-Larsen, og det er absolutt de som har mest prestisje i en redaksjon.” (9.6.00)  

Frilanser Arne Eriksen hadde følgende utsagn om sine kolleger: 

”Det er få yrker hvor man har så mange innbilske, oppblåste, selvbevisste og selvopptatte individ 
som i journalistyrket.” (31.8.00) 

Også redaktøren i Bergensavisen, Olav Terje Bergo, hadde en uttalelse som dreide 

seg om de politiske journalistene: 

”Alle unge journalister ønsker å vise hva de kan. En del av de unge, kritiske, dyktige 
journalistene blir noen ganger mer kritiserende enn kritiske.” (22.8.00)  

Aftenposten-journalist Aslak Bonde sa følgende: 

”Moralsk indignasjon kan jeg tenke meg som en målsetting for enkelte journalister.” (22.6.00) 

 

Det var ingen journalister som klart og tydelig tok selvkritikk i denne saken på vegne 

av sin egen yrkesgruppe.  
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Medarbeiderne til Rød-Larsen og Jagland hadde også gode grunner til å mene noe om 

journalistene og deres opptreden i denne saken. Rød-Larsens politiske rådgiver, Tor 

Wennesland, kom med følgende uttalelse: 

”Det som av og til kan oppfattes som litt rart når man driver med politikk, det er at man får seg 
trædd ned over hodet en del moralske krav som journalistene selv er milevis fra å innfri.” 
(9.8.00)  

Britt Schultz, statssekretær ved statsministerens kontor, uttalte følgende: 

”Noen journalister (medier) hadde et sterkt behov for å få et hode på et fat.” (13.7.00) 

Frøy Kannert, som også var ansatt ved statsministerens kontor i denne perioden, 

hadde følgende utsagn om journalistene: 

”Jeg synes jeg så ganske tydelige elementer av posisjoneringskamper mellom enkelte i 
innspurten av denne saken. Ja, litt testosteronkrig vil jeg kalle det!” (29.8.00) 

Disse uttalelsene tyder på at saken ble en prestisjesak for enkelte av journalistene, slik 

jeg var inne på innledningsvis. 

 

Rød-Larsens håndtering av saken 

Planleggingsministerens håndtering av saken var tema gjennom hele perioden. Det 

var ikke bare journalistene som klaget på at statsråden ikke var tilgjengelig for 

kommentar. Han var også utilgjengelig for sine egne medarbeidere i store deler av 

perioden.  

”Hans nærmeste medarbeidere ringte oss sent om kvelden for å orientere seg om hva som kunne 
komme dagen etter. De visste ikke noe. Han hadde ikke informert dem. Og Jagland visste ikke 
noe. Istedenfor burde han satt seg ned første dag, fortalt alt, og lagt en strategi for det.” (Thor 
Gjermund Eriksen, Dagbladet, 4.7.00) 

Flere kommentatorer og ledere hevdet både i løpet av og etter selve prosessen, at 

saken kunne fått et annet utfall dersom Terje Rød-Larsen hadde håndtert den på et 

annet vis. Mange reagerte spesielt på hans tilbud til NRK Dagsrevyen om enerett på 

hans versjon. Det ble hevdet at dette var et lite gjennomtenkt trekk fra statsråden og 

hans rådgivere. 
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Arne Eriksen fremhevet Rød-Larsens personlige kontakter blant journalistene på 

følgende måte: 

”Han er fenomenalt dyktig til å få fortrolige, personlige bånd til journalistene. Det har han 
bestandig vært. Han har kanaler i Dagsrevyen. I Dagbladet har han fremdeles forbindelser, for 
ikke å snakke om Steinar Hansson i Arbeiderbladet.” (31.8.00) 

Flere journalister påpekte også, selv om de ikke ble spurt direkte om dette i 

undersøkelsen, at Terje Rød-Larsen på sett og vis kunne takke seg selv for utfallet. 

”Hvis han viker fra skanse til skanse, så har han egentlig seg selv å takke. Det hadde vært 
klokere å legge kortene på bordet ganske tidlig.” (Bjørn Tore Forberg, Fiskaren, 30.8.00) 

”Ofte er det håndteringen av saken, mer enn selve saken som fører til de og de konsekvensene.” 
(Eirin Hurum, Dagbladet, 29.6.00) 

”I dette tilfellet handlet det egentlig ikke til slutt om den saken, men det handlet om en politikers 
troverdighet og en politikers evne til å si sannheten, og til å huske riktig.” (Thor Gjermund 
Eriksen, Dagbladet, 4.7.00) 

”Han ble spesielt interessant fordi han hadde – og sjøl la vekt på – sin høye status. Fallhøyden 
ble enormt stor, og han opptrådte arrogant. Etter mitt skjønn provoserte han frem reaksjoner og 
opptrådte psykologisk uklokt. Han må sjøl ta en del av ansvaret for at oppslagene fikk den sterke 
formen de fikk.”(Arne Eriksen, frilanser, 31.8.00)  

 

Mange reagerte på at statsråden ikke kommenterte saken i mediene de første dagene. 

En journalist hevdet at dette enten var mangel på profesjonalitet, eller en bevisst 

strategi for å skjule noe man visste ikke tålte dagens lys. Flere av journalistene trakk 

frem Rød-Larsens mediemessige håndtering av saken som et argument for at saken 

fikk den dimensjonen den fikk. Fakta i saken ble oppfattet som grove, men det at 

statsråden forsøkte å skjule sannheten, gjorde også saken ennå mer alvorlig.   

Medarbeiderne til Rød-Larsen i departementet la vekt på at dette kom overraskende 

på dem, og at de hadde få muligheter til å forberede seg, og legge en strategi. 

”Vi hadde et strukturelt problem innenfra som var lite tilfredsstillende både for oss og for 
pressen. Det var at saken kom så raskt i gang at vi ikke hadde en internstruktur i departementet.” 
(Tor Wennesland 9.8.00) 
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Informasjonssjefen i Rød-Larsens departement var fortvilet over den manglende 

informasjonen fra sin sjef: 

”Jeg forventet på denne pressekonferansen da han presenterte sitt forsvar, at han hadde laget en 
skriftlig fremstilling som jeg eller andre kunne gå igjennom og påpeke hvilke ting som var uklare 
eller som pressen ville hefte seg opp i. Men til min store forbløffelse så hadde han ikke noe 
manus. Han satt der med noen papirlapper med kruseduller på. Det at han ikke var ute og svarte 
på forskjellige ting som kom opp, det bidro til at pressen fikk blod på tann. Du kan si at denne 
saken ble takla mediemessig maksimalt uheldig, ifra Rød-Larsen og hans rådgiveres side.” (Leiv 
Ellingsen 8.6.00) 

 

Dette underbygger påstanden til journalisten i Dagbladet som hevdet at Rød-Larsens 

medarbeidere ringte til avisen om kvelden og spurte hva som var oppslaget neste dag. 

Disse momentene kan gi indikasjoner på at utfallet kunne vært et annet dersom saken 

hadde blitt håndtert annerledes. Statsråden måtte altså selv ta på seg litt av skylden for 

at karrieren hans ble så kort. Både journalistene og medarbeiderne syntes å være enige 

om dette.  

”Vi kan forandre litt på forutsetningene og si at Rød-Larsen var mye mindre kjent, at han for 
eksempel fortsatt var en FAFO-forsker. Hvis han ikke hadde vært en så stor sensasjon å få inn i 
regjeringen, kunne mediene tenkt som så at dette er noe vi har lest før, og det er skrevet bok om 
det. Da kunne kanskje saken fått et helt annet utfall.” (Evelyn Dyb, Klassekampen, 9.6.00) 

 

7.2 FLOKKDYR MED ETT MÅL FOR ØYET? 

Flokkmentalitet 

De politiske journalistene og medarbeiderne til Rød-Larsen som jeg var i kontakt 

med, var enige om at nyhetsmediene i stor grad var rammet av en flokkmentalitet i 

Terje Rød-Larsen-saken. De aller fleste mente at denne saken var et tydelig eksempel 

på hvor ”flokkete” inntrykk nyhetsmediene kan gi. Dette indikerer at nyhetsmediene 

ofte er tildels like i sin presentasjon av nyhetene.  



 103

Både Bartholomew Sparrow og Timothy Cook har tatt opp fenomenet ”likhets-

journalistikk”. Begge forskerne mener at likheten i nyhetsinnholdet er et tegn på at 

mediene bør sees på som en politisk institusjon. 

Aslak Bonde fra Aftenposten hadde følgende utsagn som er beskrivende for hva flere 

uttalte om flokkmentaliteten: 

”Det er helt riktig at vi går i flokk, men vi forfølger en god sak, som vi på grunn av vår 
journalistiske tenkning oppfatter som god.” (22.6.00) 

Enkelte journalister kom i en slags forsvarsposisjon da jeg brakte flokk-begrepet på 

banen. Mye tyder på at journalistene oppfattet dette som en anklage om at de 

forfølger en skjult, felles agenda. Flokkmentaliteten behøver ikke innebære en slik 

skjult ”avtale”, men den kan være et resultat av at journalistene følger et sett med 

felles normer og rutiner. Dette kan ha med journalistenes ideologiske ståsted å gjøre. 

En vanlig journalistisk yrkesideologi er knyttet til ønsket om og troen på å kunne 

”sette dagsorden”, det vil si å publisere noe som vekker oppsikt, fører til debatt, som 

følges opp av andre medier og beslutningstakere (Allern 2001:22). Utsagn fra 

informantene i denne oppgaven tyder på dette. 

Sigurd Allern har pekt på visse faktorer som bidrar til flokktendenser i nyhetsjakten 

på Løvebakken. Enkelte av disse er relevante i forhold til Terje Rød-Larsen-saken. 

Allern hevder at nyhets- og reportasjejournalistikken i de fleste nyhetsmedier i dag er 

knyttet til de samme, markedsorienterte nyhetsverdier som annen nyhetsjournalistikk. 

Nyhetsfortellingen med personkonflikter, helter og skurker, dragkamp og drama 

prioriteres generelt høyere enn saksorienterte artikler. Politiske journalister vet hva 

nyhetsredaktørene og vaktsjefene ønsker, og tilpasser seg dette. På samme måte vet 

politikerne hva journalistene er ute etter og tilpasser budskapet deretter (Allern 

2001:299). Dette stemmer bra overens både med det jeg har sett av mediedekningen i 

Rød-Larsen-saken, og med det journalistene selv sier. 
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Videre hevder Allern at det foregår en kollegial, politisk sosialisering blant 

journalister. Journalister har som andre mennesker stor tilpasningsevne og vil gjerne 

være vel ansett blant kolleger. Journalistene vurderer ofte hverandres arbeid, gir 

hverandre oppmuntring og prestisje, eller signaliserer mangel på respekt. Dette kan 

medføre konformitet (Allern 2001:300). Mediedekningen i Rød-Larsen-saken og det 

journalistene selv sier i min undersøkelse, tyder på det samme som Allern peker på. 

Både journalistene og medarbeiderne til Rød-Larsen og Jagland fremhevet Dagbladet 

som en pådriver i denne saken. Tidligere studier har også vist at denne avisen hadde 

en spesiell rolle. Dagbladet ble beskyldt for å drive avskrift av bøkene til 

frilansjournalist Arne Eriksen. Det var tydelig at de også hadde egne journalister som 

jobbet med denne saken, og som gravde frem nye opplysninger underveis. 

 

Dynamikken  

Det kan synes som om denne saken hadde en egen dynamikk som gjorde at 

oppslagene ikke tok slutt før Terje Rød-Larsen gikk av som statsråd. 

En av journalistene som jeg intervjuet, omtalte saken da boken til Arne Eriksen ble 

utgitt i 1992. Terje Rød-Larsen var på dette tidspunktet visegeneralsekretær i FN, og 

saken fikk liten oppmerksomhet i mediene. Man kan stille seg spørsmål om Terje 

Rød-Larsen-saken hadde fått et mindre omfang i 1996 hvis den hadde fått mer 

oppmerksomhet i 1992. Journalisten som skrev om saken i 1992 hadde flere ganger 

tenkt denne tanken, men syntes det var vanskelig å gjøre seg opp noen mening om 

det.  

En journalist fra Aftenposten mente at statsråden hadde overlevd hvis Dagbladet 

hadde vært alene om å kjøre saken. Problemet til Rød-Larsen var at alle de andre 

avisene fulgte opp saken etter hvert. 
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En journalist fra Dagbladet mente at en av årsakene til at saken eskalerte så kraftig de 

to første ukene, var at Rød-Larsen gjorde seg så utilgjengelig – både for pressen og 

sine egne medarbeidere. 

En av Rød-Larsens medarbeidere hevdet at det ikke var B-laget av norske politiske 

journalister som drev Rød-Larsen-saken. Det var A-laget, og det var et A-lag som 

hadde tatt folk før. Dagbladet satte saken i gang, men den dynamikken som utviklet 

seg var slik at man fikk inntrykk av at samtlige avisredaksjoner med respekt for seg 

selv i Norge konkurrerte om å grave opp ”nyheter” om den nye statsråden. Man 

konkurrerte i ”110 meter Larsen med tilløp”, ifølge Rød-Larsens politiske rådgiver, 

Tor Wennesland. 

Disse uttalelsene minner om utsagn fra teoribidragene om at journalistene er opptatt 

av å finne historier som kan gå over flere dager. 

 

7.3 MONOKULTUR?  

Cook og Sparrow bruker tid og plass på å utdype hvorfor innholdet i nyhetene for 

publikum ofte bærer preg av ensidighet. En av årsakene til at ulike typer nyhets-

organisasjoner prioriterer tilsynelatende likt, er at journalistene i de ulike nyhets-

mediene følger de samme rutinene og prosedyrene i nyhetsprosessen. Cook hevder at 

historiene i de ulike nyhetsmediene er tilnærmet like; de har det samme innholdet og 

de samme aktørene. Sparrow fremhever det interorganisasjonelle feltet som de ulike 

nyhetsmediene befinner seg i, som gjør at nyhetene får det samme preget. 

Kristin Clemet skriver i en artikkel om norske medier, at hun til tross for det 

kvantitative mangfoldet, savner et kvalitativt mangfold (Clemet 1999). Norsk presse 

preges av en monokultur, og man har en tendens til å gjøre det samme, enten det er 

lokalt, regionalt eller nasjonalt, ifølge Clemet. Denne utbredte likheten finner vi også 

blant de norske journalistene. 
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Clemet trekker frem fire momenter: 

o nesten alle journalister er preget av den samme nyhetslogikken der det 

negative går foran det positive, det avvikende foran det normale, det 

konkrete foran det abstrakte  

o norske journalister er preget av sin egen ideologi som går ut på å forsvare de 

svake og en av pressens hovedoppgaver er å avsløre eliten på vegne av 

folket 

o norske journalister har en annen bakgrunn både sosio-økonomisk og politisk 

enn gjennomsnittet av befolkningen har 

o norsk pressemiljø er svært lite og åpent, noe som skaper lojalitetsbånd og en 

sterk ”laugsmentalitet”  

 

I Terje Rød-Larsen-saken har vi sett at vinklingen av historien var relativt lik i de 

store avisene, og innholdet var også stort sett det samme. Dette bekrefter både 

Sparrow og Cooks beskrivelser, og samsvarer også med Kristin Clemets synspunkter. 

 

7.4 FORHÅNDSDØMMING 

Forhåndsdømming er et tema som ble debattert mye av partene i ettertid. Noen mener 

at journalistenes intensjon i Terje Rød-Larsen-saken helt klart var å felle statsråden.  

Fire av journalistene og to av medarbeiderne til Terje Rød-Larsen som jeg intervjuet 

mente at utfallet av saken var avgjort på forhånd, mens seks av journalistene mente at 

det ikke var noen forhåndsdømming i denne saken. 

Forhåndsdømming har sammenheng med journalistenes intensjoner, hvordan de ser 

på seg selv og sin egen rolle. Timothy Cook er som tidligere nevnt opptatt av at 

journalistene ikke ønsker å bli sett på som politiske aktører. Dersom dette er tilfelle, 

er det vanskelig å forestille seg at det har foregått en forhåndsdømming. 
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Bartholomew Sparrow hevder at journalister er i en posisjon som gjør dem til 

uoffisielle dommere i den nasjonale politikken når de dekker politiske stridsspørsmål. 

Han mener at de har stor innflytelse på de ulike utfallene i politiske kamper. I tillegg 

påstår han at politiske reportere fra både aviser, radio og TV har blitt mer og mer 

dømmende i sine reportasjer de senere årene. Han viser til flere eksempler i USA, og 

trekker naturligvis ofte frem presidentvalgene. 

At journalistene bedrev egen kritisk, undersøkende virksomhet er vel hovedpersonens 

egne ord i sin avskjedstale på pressekonferansen 27. november, et tydelig bevis på:  

”Jeg ser i ettertid at jeg kunne ha vært flinkere til å gi informasjon som kunne ha fjernet mange 
spørsmål. Men når en samlet presse setter inn krefter for å belyse en sak, skal det mye til for å 
være i forkant.” (Dagbladet 28.11.96) 

 

Arne O. Holm skrev i en side 2-kommentar i Dagbladet at det var opp til andre å 

avgjøre hvorvidt Terje Rød-Larsen fortsatt skulle få sjansen til å prøve seg som 

statsråd (Dagbladet 16.11.96). Fem dager senere het det i en leder i den samme avisen 

at verken medier eller politikere hadde noen grunn til å felle en bastant forhåndsdom 

over Rød-Larsen (Dagbladet 21.11.96). Bente Egjar Engesland skrev i en kommentar 

i Aftenposten (16.11.96) at den kritiske testen fortsatt gjensto; om Rød-Larsen dugde 

som statsråd. Seks dager senere skrev hun at Terje Rød-Larsens sterke posisjon i folks 

bevissthet (etter sin innsats som fredsmekler i Midtøsten), kanskje gjorde at man 

mente han burde få en ny sjanse (Aftenposten 22.11.96). 

Det ble ved flere anledninger påpekt misnøye med statsrådens troverdighet og tillit. 

Kommentatorer og redaktører i flere av de store hovedstadsavisene uttrykte 

bekymring for statsrådens fremtid, men jeg har funnet få klare eksempler på uttalelser 

om at han burde trekke seg. Jeg vil trekke frem følgende sitater fra noen ledere og 

politiske kommentarer i den aktuelle perioden: 

”Det element som går igjen, er mangel på sunt vett. Og uansett formaliteter – uten det kan ingen 
stastråd klare seg i lengden”(leder, Aftenposten 17.11.96). 
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”Statsministerens politiske hvetebrødsdager er åpenbart over; han må ta et grep – om ikke hans 
nye regjering skal begynne å minne oss om russernes siste rakett til Mars” (leder, Aftenposten 
19.11.96).  

”Men så lenge denne saken er uavklart og både statsråd og statsminister er politisk 
handlingslammet, forvitrer også den kapital av tillit og forventning regjeringen startet med” 
(leder, Dagbladet 23.11.96). 

”Statsråder har måttet gå på mindre belastende saker før… Han er superministeren og Jaglands 
gode venn. Fallhøyden er tilsvarende stor” (Arne Finborud, side 2-kommentar, Dagbladet 
23.11.96). 

”Thorbjørn Jaglands regjering vil neppe få arbeidsro før den ferske planleggingsminister har 
fått avløsning” (Per Norvik, kommentar, Aftenposten 23.11.96). 

 

Etter min mening ser vi ikke her en klar tendens til at kommentatorer og redaktører 

felte en forhåndsdom over Terje Rød-Larsen. Det var ingen klare uttalelser om at 

statsråden burde gå av, selv det var visse antydninger til det. Situasjonen var helt 

annerledes i de første utgavene i avisene 27. november. Planleggingsministeren hadde 

pressekonferanse kl. 12 denne dagen, og bekjentgjorde der sin avgang. Da var det et 

tydelig større behov for at noe drastisk måtte skje. Det er vanskelig å tenke seg at 

Rød-Larsen skulle fortsatt som statsråd etter denne dagen. 

 

7.5 FORTJENTE HAN DET? 

Mange reagerte på Rød-Larsens uttalelse på vei ut fra pressekonferansen om at han 

ikke hadde fortjent behandlingen han fikk i mediene. Blant mine informanter var det 

delte meninger om dette utsagnet.  

De fleste journalistene mente at han fortjente behandlingen av fikk i mediene: 

”Sånn som han hadde oppført seg i denne affæren, klarer jeg ikke å ta noen selvkritikk på vegne 
av pressen.” (Evelyn Dyb, Klassekampen, 9.6.00) 

”Jeg synes han hadde fortjent det. For det første var sakens fakta så klare, og for det andre 
turnerte han det på en dårlig måte. Han hadde stor mulighet underveis til å påvirke retningen i 
journalistikken.” (Arne O. Holm, Dagbladet, 31.8.00) 
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”Jeg synes ikke han ble tatt hardt, fordi at det som ble brakt frem, det var fakta. De faktaene tålte 
ikke dagens lys.” (Ole Nygaard, Aftenposten, 13.7.00) 

”Nei, jeg synes ikke han ble tatt unødvendig hardt, men med en annen håndtering av denne saken 
helt fra første stund, så kunne han kanskje ha unngått det.” (Aslak Bonde, Aftenposten, 22.6.00) 

”Nei, det er sjelden jeg synes at maktpersoner blir tatt unødvendig hardt. De er i en posisjon 
hvor de må tåle det. Det er en del av jobben deres, faktisk.” (Eirin Hurum, Dagbladet, 29.6.00) 

 

Det var kun én av mine presseinformanter som mente at han ble tatt for hardt: 

”Det var belegg for kritikk i kjernen av Terje Rød-Larsen-saken. Det skal ikke stikkes under en 
stol. Men det var også svært mange skudd utenfor målskiva i denne saken, og jeg mener at han 
ble tatt for hardt.” (Olav Terje Bergo, Bergensavisen, 22.8.00) 

 

Medarbeiderne derimot mente at Rød-Larsen hadde god grunn til å uttale dette: 

”Det hadde han overhodet ikke fortjent. Saken hadde blitt henlagt hvis ikke Terje hadde a) blitt 
minister og b) gitt en så sentral rolle i regjeringen. Han og hans familie fikk seg en omgang 
juling som de aldri glemmer, som følge av at han påtok seg et politisk verv. Det mener jeg ingen 
har fortjent.” (Tor Wennesland 9.8.00) 

”Ja, jeg synes han ble tatt unødvendig hardt. Det var urettferdig.” (Britt Schultz 13.7.00) 

”Jeg synes han ble tatt unødvendig hardt. Men du kan si at han bidro til det sjøl også, ved å tro 
at han kunne trekke seg unna og la være å svare på spørsmål.” (Leiv Ellingsen 8.6.00) 

”Personlig synes jeg ikke det. Jeg liker jo fyren! Og jeg tror aldri han hadde noen uhederlige 
motiver for noe av det han har gjort. Jeg tror sjelden jeg har sett et så genuint engasjement hos 
noen, som hos han.” (Frøy Kannert 29.8.00) 

 

Noen mente at det var irrelevant om Terje Rød-Larsen fortjente den behandlingen han 

fikk i mediene, og ble provosert av denne uttalelsen. Det kommer selvfølgelig litt an 

på hva man legger i det som ble sagt. Hvis man tenker på statsrådens engasjement i 

Midtøsten-forhandlingene, og synes det er urettferdig at en mann som har oppnådd 

store resultater i utlandet, får en slik behandling som politiker hjemme i Norge, ja, da 

tror jeg man er på feil spor. Det er klart at politisk rådgiver, Tor Wennesland, har rett i 

at Rød-Larsen ikke hadde fortjent den omgangen juling han fikk, som følge av at han 

hadde påtatt seg et politisk verv. Men Eirin Hurum i Dagbladet er ikke den eneste 

med oppfatningen om at offentlige personer bør tåle en slik gjennomgang i mediene. 
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Politikerne vedtar lover og regler som vi skal følge, og da må man kunne forvente at 

de har rent rulleblad selv. En av de viktigste oppgavene mediene har i slike saker, er 

at det de skriver er saklig og korrekt. Jeg er enig med Harald Stanghelle i at det er et 

sunnhetstegn at norske medier bretter ut politikernes økonomiske fortid istedenfor 

deres privatliv. 

 

7.6 NYHETSMEDIENE SOM POLITISK AKTØR 

Samtlige medarbeidere som har besvart mitt spørsmål om nyhetsmediene kan 

betraktes som en politisk aktør, har svart bekreftende. Flertallet av journalistene jeg 

har intervjuet mener også at mediene fungerer som en politisk aktør i samfunnet.  

Noen mente at det er ufrivillig og uformelt, men de fleste erkjente at mediene er en 

politisk aktør. Tre av journalistene jeg intervjuet, mente imidlertid at det ikke 

stemmer. Disse fremhevet at det må skilles mellom ulike typer artikler; 

kommentarer/ledere og redaksjonelle nyhetsartikler. Det var mer korrekt å kalle 

mediene en politisk aktør når man hadde partipresse. 

Av de medarbeiderne og journalistene som svarte bekreftende, mente de fleste at 

mediene helt klart er en politisk aktør. De aller fleste, både journalister og 

medarbeidere, mente også at mediene er med på å sette dagsorden. Dette stemmer bra 

overens med de teoretiske bidragene til denne oppgaven. 

De fleste informantene er også enige om at mediene har en viss form for makt. 

Journalistene er også innforstått med at mediene kan påvirke både politikk og 

personvalg i Norge. Men, ikke alle vil være med på at mediene har samme makt og 

innflytelse som andre politiske institusjoner i Norge. Her vil journalistene skille 

mellom ulike typer makt, og vil ikke sammenlignes med institusjoner som politiske 

partier etc. Også medarbeiderne reserverer seg noe. De mener at mediene har mye 

makt og innflytelse, men de har en annen posisjon og rolle enn politiske institusjoner. 
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Spørsmålet om nyhetsmediene er en politisk aktør eller ikke, er stort og sammensatt, 

og det er atskillig mer enn maktaspektet som må tas i betraktning. Allikevel vil jeg 

påstå at gjennomgangen av mediedekningen i Terje Rød-Larsen-saken og resultatene 

fra intervjuene med journalistene og medarbeiderne, indikerer at mediene helt klart 

har en aktørrolle i politiske prosesser. Hvorvidt denne aktørrollen er politisk eller 

ikke, er ennå vanskeligere å svare på, men det er ikke tvil om at mediene har stor 

innflytelse på agendasetting og til en viss en grad på utfallet av saker som Terje Rød-

Larsen-saken. 
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8. FINALE 

8.1 HVA HAR JEG GJORT? 

Denne oppgaven startet med en rekke spørsmål (avsnitt 1.5). Svarene på disse skulle 

belyse problemstillingen min. Betydde medienes behandling av Terje Rød-Larsen 

som statsråd i 1996 at politiske journalister og redaksjoner er selvstendige aktører i 

forhold til politiske valg og prosesser?  Resultatene i denne oppgaven står i forhold til 

både en teoretisk og en empirisk ambisjon, og her kommer noen konklusjoner. 

Med utgangspunkt i teoriene til Timothy Cook og Bartholomew Sparrow om at 

amerikanske nyhetsmedier bør betegnes som en politisk institusjon, har jeg i denne 

oppgaven brukt Terje Rød-Larsen-saken som et case for å se om det kan indikere at 

elementer i disse teoriene kan overføres til norske forhold. Teoriene går i hovedsak ut 

på at mediene skal betegnes som politiske institusjoner på bakgrunn av blant annet 

visse rutiner og antagelser i nyhetsproduksjonen. Fordi nyhetsproduksjonen består av 

mye usikkerhet – usikkerhet ved tilgang på informasjon, usikkerhet rundt den 

politiske virkeligheten og usikkerhet rundt det økonomiske fundamentet nyhets-

organisasjonene bygger på – har journalistene et sett med normer og skikk-og-bruk-

regler som de benytter. Av denne grunn blir mange nyheter like både i form og 

innhold. Journalistene følger de samme prosedyrene i nyhetsproduksjonen, noe som 

medfører en viss likhet i journalistikken. Dette kan gi seg utslag i en flokkmentalitet. 

De politiske redaksjonene opererer med en felles profesjonsideologi, noe som blant 

annet fører til at de definerer de samme sakene som nyheter. 

Jeg har sett nærmere på mediedekningen i Terje Rød-Larsen-saken og i tillegg 

intervjuet noen politiske journalister som jobbet med saken i 1996, samt noen av hans 

nærmeste medarbeidere i departementet. Både i intervjuene og i mediedekningen har 

jeg funnet elementer som styrker en del av antagelsene mine, og jeg har også gjort 

flere interessante funn. 
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8.2 HVA HAR JEG KOMMET FREM TIL? 

Jeg var interessert i å finne ut hvor betydningsfulle de politiske journalistene er i den 

store sammenhengen og hvor de plasserer seg selv i det politiske landskapet.  

Terje Rød-Larsen-saken ble aldri noen stortingssak, og det var ikke verken 

opposisjonen eller folket som drev den fremover. Mediene var arena.  

Journalistene jeg intervjuet ga meg inntrykk av at det å være kritisk og undersøkende 

var et viktig mål – spesielt i denne saken. Men samtidig fikk jeg et inntrykk av at det 

etter hvert utviklet seg til en prestisjesak for journalistene. Både journalistene og 

medarbeiderne mente at mediene fungerer og skal fungere som en vaktbikkje på 

vegne av opinionen. Og det var journalistene som jakta i denne saken, mens 

hovedpersonen selv var på defensiven. 

Når det gjelder timingen av saken, ser det ut til at opplysninger som allerede var 

publisert i en bok fire år før han ble statsråd, ikke spilte så stor rolle for journalistene i 

hovedstadsavisene. Det var hovedsaklig fordi han ble statsråd at mediene interesserte 

seg for denne gamle saken. I og med at boka til frilanser Arne Eriksen ikke hadde fått 

spesielt mye oppmerksomhet da den utkom i 1992, var det mange som ikke hadde 

hørt om Fideco-prosjektet før, og for de aller fleste var dette nytt stoff. Men, det 

hadde neppe blitt noen Terje Rød-Larsen-sak uten Bjørn Tore Forberg fra fagbladet 

Fiskaren. Fiskaren publiserte den første artikkelen om fiskeriprosjektet etter at Rød-

Larsen hadde blitt utnevnt som statsråd. Tilfeldigheter gjorde at saken ble gitt 

Dagbladet. Mediene hadde en tydelig rolle som agendasetter da denne saken kom opp. 

Informantene var delte i oppfatningen om det i Terje Rød-Larsen-saken forekom en 

form for forhåndsdømming. Den massive dekningen i samtlige store landsdekkende 

aviser kan gi et inntrykk av at utfallet er gitt på forhånd, men flere ga også 

hovedpersonens mediemessige håndtering av saken en del av skylden for at utfallet 

ble som det ble. Han hadde liten mulighet til å påvirke innhold, vinkling og intensitet. 
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Dynamikken i saken var ganske spesiell. Dette ble en føljetong, som med Dagbladet i 

spissen, gikk over tre uker. Saken ble omtalt omtrent hver eneste dag, og etter hvert i 

samtlige riksdekkende aviser. De fleste avisene hadde den samme vinklingen og 

innholdet i artiklene var svært likt. Mediene var en arena der saken utviklet seg 

underveis. 

De aller fleste – både journalister og medarbeidere – har gitt uttrykk for at Terje Rød-

Larsen-saken var et sunt resultat av medienes samfunnsrolle. På kommentar- og 

lederplass ble det også forsvart at saken fikk den enorme oppmerksomheten. Mediene 

hadde en selvstendig, pågående rolle. 

At det var høye forventninger til Terje Rød-Larsen som statsråd er det ingen tvil om. 

Det er også et faktum at statsråden hadde gått utradisjonelle veier i politikken, og at 

han hadde oppnådd en slags heltestatus i visse miljøer. I tillegg var han en nær venn 

av statsministeren – noe mediene stadig trakk frem. Alt dette bidro til at fallhøyden 

ble større enn om han hadde vært en mindre profilert statsråd. Utfallet kunne 

muligens vært et annet i så tilfelle.   

Når det gjaldt de politiske journalistene hadde mange av disse erfaring fra Syse-saken 

noen år tidligere, og flere hadde tatt selvkritikk etter denne saken. I Syse-saken tok 

VG og Dagbladet hvert sitt standpunkt, og dekningen kunne derfor for publikum 

virke mer nyansert. Men personforfølgelsen virket ikke mindre av den grunn. Mange 

politiske journalister var redde for å begå den samme feilen og var derfor mer 

tilbakeholdne i Rød-Larsen-saken. På den annen side var det mange journalister som 

ønsket å posisjonere seg på nytt, og demonstrere større selvstendighet, etter at Gro 

gikk av som statsminister. 

Politiske journalister har sjelden eller aldri partipolitiske motiver, men de ser på seg 

selv som nyhetsjegere på vegne av allmennheten. I denne saken var det liten tvil om at 

det dreide seg om prestisje både for journalistene og redaksjonene, og det kunne 

nesten se ut til at statsrådsjakt var blitt en kampsport. Terje Rød-Larsen hadde til slutt 

ikke noe valg, han ble presset til å trekke seg. 
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8.3 HVA BETYR DETTE? 

Det er mange momenter som tyder på at nyhetsmediene i Norge har en politisk 

aktørrolle. Jeg fant blant annet eksempler på implisitte rutiner og skikk-og-bruk-regler 

i nyhetsproduksjonen som ifølge Sparrow og Cook, tyder på at mediene er en særegen 

politisk institusjon. Mediene er ikke en del av partisystemet og ikke en del av de 

formaliserte institusjonene, men en særegen politisk institusjon. Dessuten er både 

politiske journalister og departementsmedarbeidere i stor grad enige om at mediene 

fungerer som en politisk aktør i norsk politikk. Uttalelser og påstander fra disse 

samsvarer i stor grad. 

Resultatene fra gjennomgangen av mediedekningen støtter i stor grad opp om 

resultatene fra de kvalitative intervjuene. Det kan se ut som om en stor del av 

resultatene støtter opp om flere elementer i teoriene til Cook og Sparrow. Ved å drive 

ordinær markedsorientert nyhetsjakt på det politiske feltet, så griper de inn i den 

politiske prosessen uten å følge noe partipolitisk agenda. 

Ut i fra gjennomgangen av mediedekningen og intervjuene i denne undersøkelsen vil 

jeg ikke konkludere med at nyhetsmediene definitivt bør betraktes som en politisk 

institusjon, men det er flere indikasjoner på at dette er tilfelle. Med fokus på Terje 

Rød-Larsen-saken hevder jeg at nyhetsmediene til tider opptrådte som en selvstendig 

aktør. Flere i nyhetsmedienes kanaler ønsker å legge en demper på dette inntrykket, 

blant annet ved å skille mellom redaksjonelle artikler og kommentarer/ledere.  

Resultatene samsvarer i stor grad med journalistenes profesjonsideologi. Et 

kjennetegn ved profesjoner er felles forståelse av yrkesutøvelsens grunnleggende 

verdier. For politiske journalister innebærer dette blant annet en felles forståelse av 

hva som gir saker nyhetsverdi. Jeg vil igjen understreke at en påstand om at 

redaksjonene opptrer i flokk, ikke nødvendigvis er en anklage, men kanskje heller en 

beskrivelse av hva journalistiske normer og rutiner kan medføre. 
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En del av premissene Timothy Cook og Bartholomew Sparrow legger til grunn for å 

kalle mediene en politisk institusjon, har jeg fått bekreftet.  

 

8.4 HVA NÅ? 

Denne oppgaven er forhåpentligvis et bidrag i en pågående debatt omkring 

nyhetsmedienes rolle generelt, og de politiske journalistene og redaksjonenes rolle 

mer spesielt. Som nevnt er dette et stadig tilbakevendende tema i flere fora, men det 

er også ulike grunner til at medienes institusjonelle rolle ikke er tema. En av årsakene 

til dette er at journalistene selv ikke ønsker å bli satt i bås, og de ser det som en 

anklage dersom noen sier at de opptrer likt. 

Journalister er ofte interessert i å forklare og rettferdiggjøre sine handlinger. De er 

opptatt av å fungere som en vaktbikkje på vegne av menigmann, og selv om vi i Terje 

Rød-Larsen-saken kan stille spørsmålstegn ved om det virkelig var et krav fra 

menigmann å forfølge statsrådens fortid, så hadde journalistene sitt på det tørre når 

det gjaldt fakta i saken.  

Teoriene til Cook og Sparrow er av relativt ny dato, og det er store og sammensatte 

teorier med mange interessante elementer også for norske forskere. Jeg har i denne 

oppgaven vurdert deler av teoriens gyldighet, og kommet frem til at visse elementer 

gjorde seg gjeldende i Terje Rød-Larsen-saken i 1996. Dette kan sees som en liten 

flik av et stort forskningsprosjekt. Forhåpentligvis vil norske forskere i fremtiden se 

mer på journalistenes og redaksjonenes rolle som politisk aktør i samfunnet. 
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10. VEDLEGG 1 - INTERVJUGUIDEN 

CASE-STUDIE PROTOKOLL 

1) oversikt over prosjektet 
2) feltprosedyrer 
3) spørsmålene 
4) rapport 
 

OVERSIKT OVER PROSJEKTET 

Dette hovedoppgaveprosjektet dreier seg om medias rolle i det politiske systemet i 

dag. I denne forbindelse vil jeg benytte ulike teorier om medienes rolle, bl.a. Timothy 

Cooks om media som politisk institusjon og Bartholomew Sparrows som omhandler 

mye av det samme. 

 

Institusjonsbegrepet til Timothy Cook 

Jeg benytter meg av institusjonsbegrepet til Timothy Cook. Han tar utgangspunkt i 

definisjonen til Huntington og Dominguez som lyder:  

 
”Politics – that is, deciding who gets what, when and how for a society – often, but not 
always, takes place through formal organizations and procedures. To the extent that these 
organizations become stable, recurring, and valued patterns of behavior, they become 
political institutions.” (Cook 1997) 

 

Timothy Cook bruker en utvidet versjon av denne definisjonen. Institusjoner er ofte 

resultatet av langvarig og fortsatt pågående konflikt og dominans. Robert Goodin 

påpeker tre ulike måter å danne og utvikle institusjoner på: 

a) ved uhell 
b) tilpasning til utviklingen i miljøet 
c) tilsiktet innblanding 
Timothy Cook fremfører tre implikasjoner til definisjonen til Huntington/Dominguez; 
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1. Definisjonen poengterer ikke bare formelle strukturer som bidrar til å begrense 

individuelle valg, men også hvordan de sosiale mønsterne i folks oppførsel har 

en verdi i seg selv. Inn under disse sosiale mønsterne faller både eksplisitte 

regler og forventninger, sammen med uuttalte prosedyrer, rutiner og antagelser 

om hvordan man skal opptre sosialt og politisk. 

2. Institusjoner utvides i rom, og består over tid. 

3. Institusjoner forventes å lede en samfunssmessig og/eller politisk sektor. 

 

Media som politisk institusjon 

Cook forsøker å bevise at media kan betegnes som en politisk institusjon på bakgrunn 

av blant annet dens historiske utvikling og på grunn av det tette samspillet mellom 

nyhetsjournalister og politikere i Washington. Jeg skal ta utgangspunkt i et eksempel 

fra norsk politikk, og undersøke om deler av disse teoriene kan ha noe for seg. 

Formålet til Cook er å utvikle en modell der reporteren er en nøkkelperson eller 

deltaker i beslutningsprosessen og i utformingen av politikk, samt at mediene er en 

sentral politisk makt i styringssystemet. Han tar sikte på å utvikle en teori der mediene 

er en politisk institusjon. Han ønsker heller å utvikle enn å teste den empiriske teorien 

som han beskriver. Forklaring og evaluering er vesentlige mål med forskningen hans. 

Kan dette stemme med norske forhold? Medienes rolle i det politiske systemet har 

blitt diskutert i mangfoldige tiår allerede, men det finnes lite forskning som gir 

mediene en selvstendig plass i det politiske systemet. Det er dette denne oppgaven 

skal forsøke å gjøre. 
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Mitt eksempel 

Eksemplet jeg har valgt å bruke, stammer fra høsten 1996, og dreier seg om statsråd 

Terje Rød-Larsens avgang fra regjeringen. Rød-Larsen ble hentet hjem fra sin stilling 

som visegeneralsekretær i FN for å tiltre i Thorbjørn Jaglands regjering som 

planleggingsminister. Interessen for hans stilling var svært stor, og det er vel ingen 

overdrivelse å hevde at Rød-Larsen var i besittelse av en slags heltestatus da han 

ankom Norge kvelden før utnevnelsen. Superministeren var ikke minister i mer enn 

en drøy måned. Allerede etter en uke kom den første artikkelen i en av landets store 

aviser som omtalte hans økonomiske fortid. Saken var egentlig ingen nyhet, da en 

frilanser noen år tidligere hadde gitt ut en hel bok som omhandlet dette temaet. Den 

gangen var det svært liten interesse for saken. Nettopp dette er noe av årsaken til min 

interesse for denne saken. 

Min undersøkelse 

I forbindelse med denne saken, akter jeg å intervjue en del av de involverte politiske 

journalistene, for å se om deres refleksjoner kan belyse medienes rolle i det politiske 

systemet. Jeg har valgt å bruke journalister først og fremst fra Dagbladet og 

Aftenposten. Helge Østbye og Roy Tore Jensen har undersøkt seks ulike avisers 

dekning av denne saken fra 1. til 27. november 1996. Dagbladet er ifølge disse to den 

avisen som brukte mest spalteplass på Terje Rød-Larsen i disse tre ukene. 

Aftenposten er valgt bl.a. fordi artikler derfra er relativt lett tilgjengelig på internett, 

samt at Aftenposten er et godt supplement til løssalgsavisen Dagbladet. 

I tillegg til å intervjue de involverte journalistene, skal jeg gjennomgå en del av 

avisartikler. Jeg har også planer om å se nærmere på et TV-program som ble sendt på 

NRK kvelden før avgangen. Flere har i ettertid hevdet at dette programmet var 

utslagsgivende for Terje Rød-Larsens avgjørelse. Det dreier seg om et Brennpunkt-

program som Alf R. Jacobsen var redaktør for, og jeg skal forsøke å 

innholdsanalysere dette. Alf R. Jacobsen står også på lista over dem jeg håper å få 

intervjue.  



 123

FELTPROSEDYRER 

Dataene skal innhentes fra eksisterende mennesker og institusjoner. Ifølge Yin er 

dette da en casestudie. Det er ingen laboratorier inne i bildet. Jeg har ingen kontroll 

med miljøet rundt datainnsamlingen, og skal heller ikke ha det! Jeg skal tilpasse meg 

mine respondenter, både deres tidsplan og tilgjengelighet. 

Ifølge Yin bør jeg skaffe meg innpass i viktige organisasjoner rundt det aktuelle 

temaet. I denne forbindelse gjelder det først og fremst miljøet rundt Terje Rød-Larsen 

og hans departement i november 1996. Videre er jeg opptatt av å nå frem til de 

viktigste journalistene, både på TV og i aviser, for å danne meg et bilde av hvordan 

mediene behandlet Rød-Larsen. 

På forhånd må jeg ha klart for meg hvordan innsamlingen av data skal foregå, samt at 

jeg må forberede meg på uventede hendelser underveis. 

Jeg vil plukke ut et titalls respondenter som jeg i første omgang forsøker å nå pr post. 

I et introduksjonsbrev vil de bli kjent med meg og prosjektet mitt, samtidig som de 

blir forespurt om å stille opp på et ca timelangt intervju. Intervjuet vil foregå i Oslo, 

og dersom det er mulig, vil jeg benytte meg av båndopptager. 

Jeg vil ha de fleste spørsmålene klare på forhånd, og jeg vil forberede meg godt før 

hvert intervju. Respondentene skal få informasjon om hva intervjuet dreier seg om og 

hvilke intensjoner jeg har. De blir spurt på forhånd om det er OK med båndopptager.  

Flere av mine spørsmål er spørsmål om tidligere handlinger/atferd, og dette kan skape 

problemer fordi det er vanskelig å huske hva man har vært med på, eller fordi det er 

vanskelig å tidfeste en hendelse (Mordal 1989). Det er derfor viktig for meg å ha god 

oversikt over selve saken, og bør derfor kunne hjelpe respondentene mine med 

hukommelsen dersom evt problemer skulle oppstå. 
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Mine respondenter er på ingen måte representative for sin gruppe. Jeg plukker ut 

informanter som jeg (og mine veiledere) mener kan kaste lys over problemstillingen 

min, ved å uttale seg om sin rolle og medienes rolle generelt i denne saken. Jeg velger 

ut journalister som jeg ser jobbet med saken i 1996, og også journalister som virker 

spesielt interessert i medienes samfunnsrolle. 

Spørsmål om meninger, tro, holdninger og verdier er svært vanskelige i arbeidet med 

en undersøkelse av den typen jeg driver med. Det kan være vanskelig å avsløre folks 

egentlige holdninger og meninger om et tema. 

Ifølge Tove Mordal er informasjon basert på rene holdnings- og verdispørsmål, 

sjelden egnet til forutsi konsekvenser for folks fremtidige atferd. Dette er heller ikke i 

min interesse. Oppgaven min skal forsøke å plassere mediene i en sammenheng, og 

ikke nødvendigvis si så mye om hvordan tilstanden vil være i fremtiden. 

Dersom jeg skal stille generelle spørsmål om hva folk mener og tror, er det viktig at 

jeg følger opp med spørsmål som kan gi informasjon til tolkning av svarene. 

Herunder kommer f.eks. kunnskapsspørsmål, handlingsspørsmål, samt 

respondentenes bevissthet og erfaringer omkring temaet. 

Når det gjelder motiver for atferd og holdninger, er disse sterkt knyttet til 

bevissthetsnivået hos respondentene mht det temaet som spørsmålet gjelder. Dersom 

respondentene er bevisste sine motiver for en holdning de har overfor en gitt situasjon 

eller et gitt objekt, kan det føles truende å skulle avsløre dem gjennom svar på survey-

spørsmål (Mordal 1989). Hvorvidt respondentene ikke ønsker å vedkjenne seg egne 

motiver eller er seg lite bevisst sine motiver, behøver nødvendigvis ikke å bli 

avspeilet gjennom atferd og holdninger. Formål og problemstillinger må avgjøre om 

det er viktig å få kunnskap om hvorvidt atferd og holdninger fremtrer på bakgrunn av 

mer eller mindre skjulte eller ubevisste motiver. Dette er noe av poenget i oppgaven 

min. Videre skriver Mordal at det er nyttig å vite noe om ”hvorfor” for tolkningen av 

atferd og holdninger. 
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Selv om mye av dette som Tove Mordal skriver om i sin bok ”Som man spør, får man 

svar” fra 1989, henspeiler seg på surveyundersøkelser, er det flere ting som kan være 

aktuelle for meg. Min erfaring når det gjelder slike undersøkelser, begrenser seg til en 

kortvarig periode som telefonintervjuer. Derfor har jeg mye å lære, og jeg må 

forberede meg godt til hvert intervju. 

Temaet i denne undersøkelsen, kan for enkelte kanskje være litt ”betent”. Det oppsto 

etter Rød-Larsens avgang en debatt om pressens samfunnsrolle, og enkelte kritikere 

hevdet at journalistene hadde gått for langt i sin jakt på statsråden. Talsmenn fra den 

motsatte siden var vel så høyrøstede. 

Alf R. Jacobsen var bl.a. en av dem som fikk en del kritikk i ettertid for sitt 

Brennpunkt-program. Av denne grunn er det av vesentlig betydning at jeg oppnår en 

god kontakt med mine respondenter. De må ikke føle at jeg er ute etter ”å ta dem”. 

På den annen side kommer jeg helt sikkert til å treffe på journalister og andre som er 

svært opptatt av temaet, og som ønsker å tale ”pressefrihetens sak”. 

Jeg må sørge for å finne en balansegang mellom objektivitet overfor respondentene 

mine og ”god tone”. Begge deler er avgjørende for resultatene av undersøkelsen. 

I tillegg til å forberede meg godt til selve intervjuet, vil jeg være litt forsiktig i starten, 

for ikke å miste noen respondenter. Jeg er nødt til å overbevise hver og en av dem, om 

at de er veldig viktige for meg! Formuleringene i introduksjonsbrevet kan være 

avgjørende. 
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11. VEDLEGG 2 – SPØRSMÅLENE 

SPØRSMÅL TIL JOURNALISTENE: 

(1)  
Hvilken stilling har du i dag, og hvilken stilling hadde du i okt/nov 1996? 

(2)  
Rød-Larsen-saken ”eksploderte” i mediene høsten 1996, like etter at han ble statsråd 
og av noen ble betegnet som en ”superminister”. De første nyhetssakene som kom, 
var imidlertid bygget på stoff som tidligere var presentert i bokform og av enkelte 
aviser. Hvorfor ble det plutselig en het nyhetssak? 

(3)  
Blir statsråder og politikere her hjemme målt etter en annen etisk standard i mediene 
enn den som blir brukt når det gjelder nordmenn i internasjonale topposisjoner, f.eks. 
den kjente fredsmegleren Terje Rød-Larsen? 
 
(4)  
Synes du det er naturlig at mediene innehar en posisjon der de kan skape situasjoner 
der det er umulig for ”maktmennesker” (politikere) å bli sittende? Er det etisk 
forsvarlig og i overensstemmelse med vær varsom-plakaten og andre journalistiske 
retningslinjer? Skal mediene sette krav til politikeres redelighet? 

 

(5)  
Hva styrer ditt forhold til det du skriver? Er det noe spesielt du vil utrette eller oppnå 
med det du skriver?  

(6)  
Tror du noen andre journalister hadde en intensjon eller et mål om å felle Rød- 
Larsen? 

(7)  
Forekommer slike tilfeller, der journalister ønsker å ”velte” regjeringer, partier eller 
enkeltpersoner? 

(8)  
Hadde du en intensjon om å felle Rød-Larsen? 
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(9)  
Hva betydde medienes behandling for Terje Rød-Larsens avgang? Ville utfallet blitt 
det samme uten mediene? Hva tror du hadde skjedd dersom Rød-Larsen på 
pressekonferansen 27. november IKKE hadde bekjentgjort sin avgang? Hadde saken 
”stilnet hen” i mediene slik Syse-saken gjorde? Hva hvis mediene hadde hatt en mer 
forsiktig språkbruk, og en mer forsiktig fremtreden? 

(10)  
Opptrådte mediene som dommere i denne saken? Var det etter din mening noen 
forhåndsdømming i pressen? Er det en oppgave for pressen å være maktpersoners 
”moralske overdommer”? Hvis ja, begrunn det. 

(11)  
Var denne sakens spesielle karakter av betydning for mediedekningen? (at det dreide 
seg om statsrådens fortid og at han hadde såpass ”høy stjerne” fra før) Hvor stor rolle 
spilte tidligere publiserte opplysninger i denne saken? Brukte du det bevisst underveis 
i prosessen? 

(12)  
Var det noen pådrivere i journalistmiljøet som utmerket seg spesielt? F.eks. enkelte 
redaksjoner? Var det etter ditt syn noen tendenser til ”flokkmentalitet” i pressens 
behandling av Rød-Larsen i denne perioden? 

 

(13)  
Ser du på mediene som en politisk aktør? Har mediene samme makt og innflytelse 
(samme posisjon i samfunnet) som andre politiske institusjoner, eksempelvis 
stortinget eller regjeringen? 

(14)  
Ser du på media som ”den fjerde statsmakt” – i den betydningen at mediene 
kontrollerer den politiske agendaen? Har mediene makt til å påvirke politikken, 
personvalg etc? 

(15)  
Da Rød-Larsen gikk fra pressekonferansen der han hadde bekjentgjort sin avgang, 
utbrøt han ”Dette hadde jeg ikke fortjent”. Hvordan vurderer du det i ettertid? Hadde 
han ”fortjent” oppslagene, eller ble han tatt unødvendig hardt? 
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SPØRSMÅL TIL MEDARBEIDERNE: 

 

(1)  
Hvilken stilling har du i dag, og hvilken stilling hadde du i okt/nov 1996? 

(2)  
Rød-Larsen-saken ”eksploderte” i mediene høsten 1996, like etter at han ble statsråd 
og av noen ble betegnet som en ”superminister”. De første nyhetssakene som kom, 
var imidlertid bygget på stoff som tidligere var presentert i bokform og av enkelte 
aviser. Hvorfor ble det plutselig en het nyhetssak? 

(3)  
Blir statsråder og politikere her hjemme målt etter en annen etisk standard i mediene 
enn den som blir brukt når det gjelder nordmenn i internasjonale topposisjoner, f.eks. 
den kjente fredsmegleren Terje Rød-Larsen? 

(4)  
Synes du det er naturlig at mediene innehar en posisjon der de kan skape situasjoner 
der det er umulig for ”maktmennesker” (politikere) å bli sittende? Er det etisk 
forsvarlig og i overensstemmelse med vær varsom-plakaten og andre journalistiske 
retningslinjer? Skal mediene sette krav til politikeres redelighet? 

 

 

(6)  
Tror du noen journalister eller andre hadde en intensjon eller et mål om å felle Rød-
Larsen? 

(7)  
Forekommer slike tilfeller, der journalister ønsker å ”velte” regjeringer, partier eller 
enkeltpersoner? 

 

 

(9)  
Hva betydde medienes behandling for Terje Rød-Larsens avgang? Ville utfallet blitt 
det samme uten mediene? Hva tror du hadde skjedd dersom Rød-Larsen på 
pressekonferansen 27. november IKKE hadde bekjentgjort sin avgang? Hadde saken 
”stilnet hen” i mediene slik Syse-saken gjorde? Hva hvis mediene hadde hatt en mer 
forsiktig språkbruk, og en mer forsiktig fremtreden? 
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(10)  
Opptrådte mediene som dommere i denne saken? Var det etter din mening noen 
forhåndsdømming i pressen? Er det en oppgave for pressen å være maktpersoners 
”moralske overdommer”? Hvis ja, begrunn det. 

(11)  
Var denne sakens spesielle karakter av betydning for mediedekningen? (at det dreide 
seg om statsrådens fortid og at han hadde såpass ”høy stjerne” fra før) Hvor stor rolle 
spilte tidligere publiserte opplysninger i denne saken?  

(12)  
Var det noen pådrivere i journalistmiljøet som utmerket seg spesielt? F.eks. enkelte 
redaksjoner? Var det etter ditt syn noen tendenser til ”flokkmentalitet” i pressens 
behandling av Rød-Larsen i denne perioden? 

 

 

(13)  
Ser du på mediene som en politisk aktør? Har mediene samme makt og innflytelse 
(samme posisjon i samfunnet) som andre politiske institusjoner, eksempelvis 
stortinget eller regjeringen? 

(14)  
Ser du på media som ”den fjerde statsmakt” – i den betydningen at mediene 
kontrollerer den politiske agendaen? Har mediene makt til å påvirke politikken, 
personvalg etc? 

(15)  
Da Rød-Larsen gikk fra pressekonferansen der han hadde bekjentgjort sin avgang, 
utbrøt han: ”Dette hadde jeg ikke fortjent”. Hvordan vurderer du det i ettertid? Hadde 
han ”fortjent” oppslagene, eller ble han tatt unødvendig hardt? 

 

 



 130

12. VEDLEGG 3 – INTERVJULISTE 

JOURNALISTER: (med hvilken stilling de hadde og hvilken avis de var ansatt i i 

oktober/november 1996 i parentes) 

Aslak Bonde, journalist og kommentator, politisk avdeling, Aftenposten 

Ole Nygaard, journalist, politisk avdeling, Aftenposten 

Hilde Harbo, journalist, politisk avdeling, Aftenposten 

Thor Gjermund Eriksen, journalist, politisk avdeling, Dagbladet 

Eirin Hurum, journalist, politisk avdeling, Dagbladet 

Arne O. Holm, leder, politisk avdeling, Dagbladet 

Evelyn Dyb, journalist, Klassekampen 

Olav Terje Bergo, ansvarlig redaktør, Bergensavisen 

Bjørn Tore Forberg, journalist, Fiskaren (avdelingskontor i Tromsø) 

Arne Eriksen, frilansjournalist 

 

MEDARBEIDERE: (stilling i oktober/november 1996) 

Frøy Kannert, statssekretær ved statsministerens kontor med ansvar for pressesaker 

Tor Wennesland, Rød-Larsens politiske rådgiver 

Leiv Ellingsen, informasjonssjef i Arbeids- og Administrasjonsdepartementet 

Britt Schultz, statssekretær ved statsministerens kontor med stabssjefsansvar  
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13. VEDLEGG 4 - INTRODUKSJONSBREV 

Slik lød introduksjonsbrevet som jeg sendte informantene mine: 
  
Mette Stordalen 
Rovedalen 6 
3080 Holmestrand 

Tønsberg, mai 2000 

Xxx 
 

Hovedoppgaveprosjekt 

Jeg er student ved Universitetet i Oslo og skriver hovedfagsoppgave i statsvitenskap 
om media. Oppgaven skal forsøke å klargjøre hvor fruktbart det er å gi mediene en 
betegnelse som selvstendig politisk institusjon. Mine veiledere er Trond Nordby ved 
Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Sigurd Allern fra Institutt for 
Journalistikk i Fredrikstad. 
Jeg er spesielt interessert i den måten mediene behandlet Terje Rød Larsens avgang 
fra Jagland-regjeringen på. Terje Rød Larsen figurerte i relativt stor utstrekning i 
mediene i en tre ukers periode i forkant av sin avgang.  
Det er tidligere gjennomført kvantitative undersøkelser av mediedekningen av denne 
saken. Bak dette prosjektet står Roy Tore Jensen og Helge Østbye på oppdrag fra 
Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund. 
Min intensjon er å gjennomføre en kvalitativ studie. Jeg har et håp om å få intervjue 
et titalls personer som var involvert i dette på ulike måter. Du er blant mine 
utplukkede intervjuobjekter. 
Intervjuet vil foregå i Oslo, såfremt det er det enkleste for deg. Jeg regner med at det 
vil ta ca en halv time, og ikke mer enn én time. Hvis du tillater det, ønsker jeg å 
benytte meg av båndopptaker. 
Spørsmålene jeg stiller deg, dreier seg altså om mediedekningen av Terje Rød Larsen-
saken i november 1996. Jeg kommer bl.a. til å spørre deg om ditt syn på din rolle i 
denne saken. Jeg vil også komme inn på ditt syn på medias og journalisters rolle 
generelt i politikken i dag.  
Jeg vil i løpet av neste uke ta kontakt med deg per telefon, og jeg håper du har tid og 
lyst til å stille opp på dette for meg svært viktige prosjektet! 
 
Med hilsen fra Mette Stordalen 
mstordal@student.sv.uio.no 
 
Mette Stordalen  tlf. 33 05 03 47 (privat) 333 29 400 (dagtid) 98 45 79 47 
Trond Nordby tlf. XX XX XX (arbeid) 
Sigurd Allern tlf. XX XX XX (arbeid) 
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