Sammendrag
Denne oppgaven ser nærmere på hvordan media presenterer skandaler i sportens verden, samt
forholdet mellom idrettsorganisasjoner og media, i en krisesituasjon spesielt. Media og
idrettsorganisasjoner lever i et gjensidig forhold der idrettsorganisasjoner er produsenter av
underholdning for media, mens media er leverandør av idretten ut til publikum. Media
beskriver ikke bare hendelser, men gjør hendelser til historier gjennom rammelegging,
dramaturgi og ved å gi de involverte partene ulike roller. Medias fremstilling av en sak har
derfor konsekvenser for de involverte, ikke minst for organisasjoner som ønsker å fremstå på
en positiv måte overfor omgivelsene gjennom media. Av den grunn er det viktig for
organisasjonene å ha en bevisst kommunikasjon med media for å nå ut med sine budskap.
Organisasjonene kan påvirke medias dekning ved eksempelvis å tilrettelegge sine budskap
etter medias rammer og fremstå som attraktive kilder. Fordi media spiller en rolle som
opinionsdanner og agendasetter, kan en medieskandale fort bli en krise for organisasjonen
som rammes. For å komme ut av en mer eller mindre medieskapt krise på best mulig vis,
kreves at organisasjonen opptrer og kommuniserer på en måte som oppfattes som åpen og
troverdig av media, og som er i samsvar med samfunnets moralske koder.

Abstract
This thesis surveys how the media present sport scandals, and also the relationship between
sport organizations and the media, particularly when crises arise. Media and sport
organizations are mutually dependent on each other. Sport organizations produce
entertainment for the media, while the media supplies coverage of sporting events to the
general audience. The media do not only describe events, they make events into stories
through framing, dramaturgy and by assigning roles to the different parts. Media’s
presentation of an item thus has consequences for the involved parts, particularly for
organizations that wish to appear in a more positive light through the media. It is therefore
important for organizations to communicate deliberately with the media to get their messages
across. Organizations may influence media coverage for instance by adapting their messages
after media’s confines, and by appearing to be attractive sources. Because the media play their
part as opinion creator and agenda setter, a media scandal may rapidly become a crisis for the
affected organization. To get out of a scandal more or less created by the media, the
organization must act and communicate in a way that the media will interpret as open and
credible, and that is in accordance with society’s moral codes.
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Forord
Jeg har et stort engasjement for idrett generelt og fotball spesielt. Til grunn for oppgaven
ligger et ønske om å sette idretten inn i et medievitenskapelig perspektiv. Norsk fotball har
interessert meg i mange år, og klubben i mitt hjerte er Lyn. Jeg har i flere år sittet med verv i
både supporterklubben til Lyn og i norsk fotballs supporterorganisasjon Norsk
Supporterallianse. På tross av mine sterke bånd til Lyn, har jeg etter beste evne forsøkt å
forholde meg objektiv i analysen av Mikel-saken og Lyns forhold til media. Jeg ser det som
en fordel at jeg kjenner klubben og de ansatte, da dette ga meg lettere tilgang til dokumenter
og enklere tilgang til Morgan Andersen som intervjuobjekt. Alle intervjuobjektene ble også
informert om min tilknytning til Lyn.
Jeg vil først og fremst rette en stor takk til min veileder Ragnar Waldahl for hans uvurderlige
hjelp i arbeidet med masteroppgaven. Oppgaven kunne ikke vært foruten dine gode råd og
innspill, store tålmodighet og brede kunnskap.
Jeg vil også takke Marit og Finn Tønnesen og Simen Wefald for gode innspill og stor hjelp
med korrekturlesing. Alle venner og familie fortjener en stor takk, og en ekstra takk rettes til
Nimo Wierzoch Gasparini for tålmodighet, stor hjelp og viktig støtte i prosessen med
masteroppgaveskrivingen.

Lene Moen Tønnesen
Oslo, 4. januar 2008
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn for valg av oppgave
I dag er det vanskelig å tenke seg en medieindustri uten sport og en sportsindustri uten
massemedia (Helland 2003: 11). Media har vært med på å skape idrettens posisjon i
samfunnet (Boyle & Haynes 2000: 15), og sportsjournalistikken fyller en vesentlig del av
stoffmengden i norske medier (Roksvold 1993: 5). Fordi idretten har blitt en viktig del av
medias dekning, er media avhengig av idrettsorganisasjonene og idrettsutøverne, mens
idrettsutøverne og idrettsorganisasjonene på sin side er like avhengige av medias
oppmerksomhet for å overleve som kommersielle produkter der ressurser i form av for
eksempel sponsorinntekter teller inn.
Med oppgaven ønsker jeg å få større kunnskap om hvordan medienes dekning av idrett er: Er
sportsjournalistikken først og fremst preget av målet om å underholde, eller er den gravende
og kritiske journalistikken også en del av sportsjournalistikken? Hvordan bygger media opp
en hendelse i idretten og tar i bruk dramaturgiske virkemidler for å skaffe seg publikum? Med
sine overdrevne skildringer av seier og nederlag har sportsjournalistikken trekk fra
melodramaet (Roksvold 1993: 107).
Oppgaven har også som mål å kunne forklare hvordan idrettsorganisasjoner jobber mot media
og hvordan forholdet mellom organisasjonene og media fungerer. Forholdet omfatter en felles
kommersiell interesse hos idrettsutøvere, idrettsorganisasjoner, sponsorer og massemedier.
Media er den fremvisningskanalen som gir idretten en kommersiell merverdi, media gir et
publikum til idretten (Helland 2003: 14). Samtidig er idretten en viktig inntektskilde for media;
sportsstoffet tiltrekker seg lesere, spesielt unge menn, som igjen har tiltrekningskraft på
annonsører (Boyle & Haynes 2000: 179). Er sportsdekningen preget av enkilde-journalistikk,
og er media i stor grad preget av at kildene sitter med mye makt? For sportsjournalistene er
det viktig å bygge opp og vedlikeholde kilderelasjoner. For idrettsforeningene og
idrettsutøverne er det viktig å ha media på sin side.

1.1.1 Medias presentasjon av hendelser
Selv om nøytralitet er et viktig journalistisk prinsipp vil en historieforteller alltid måtte velge
et utsnitt av virkeligheten som han eller hun forteller videre. Det er ikke mulig å fortelle
virkeligheten fullt og helt. I en moderne medieverden eksisterer det mange ulike medier. De
kan gjerne ha ulik agenda og ulik fremstilling, men de har til felles at de skal overleve på et
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marked, og er derfor avhengig av å tiltrekke seg et publikums oppmerksomhet. Av den grunn
kan medienes rammelegging av en sak gjerne reflektere det mediet tror vil tiltrekke seg mest
oppmerksomhet. Da kan de gode og dramatiske historiene som skaper overskrifter, gå på
bekostning av fakta og en saks ulike sider og perspektiver.
For å få publikums oppmerksomhet, er et av medias virkemidler å sette nye saker inn i kjente
nøkkelfortellinger. Konflikten mellom den gode og den onde parten er en slik nøkkelfortelling
som gjerne benyttes av media. I konflikten får aktørene bestemte roller, noen får positive
egenskaper, andre får negative. Media følger gjerne konfliktene over lengre tid, og trekker inn
vinklinger og meninger som driver konflikten fremover. I oppgaven er det idrettsskandalen
som ses nærmere på. Skandalejournalistikken brukes gjerne til å bestemme hva som er rett
eller galt etter kulturelle normer. De involverte partenes opptreden dømmes også ut i fra slike
normer.
I en journalistikk som vektlegger konfliktperspektivet og gir partene roller, er det viktig for
organisasjonene å fremstå på en måte som skaper positiv mediedekning.

1.1.2 Idrettsorganisasjoners liv i et mediesamfunn
Mediene regnes gjerne som en bærebjelke i offentligheten. Derfor er organisasjoner avhengig
av media i sitt daglige liv. Det har blitt pekt på at det er en generell tendens til at
organisasjoner blir flinkere i sine medierelasjoner, men at de i forlengelsen av dette ofte
tilpasser seg mediekrav om spissing, forenkling, dramatisering og personifisering.
Konsekvensen av dette kan være at bare de medietilpassede budskapene når frem, og at de
utelukkende når frem på medienes betingelser (Davis 2002 i Ihlen og Robstad 2004: 183). Av
denne grunn er organisasjonenes forhold til media, og hvordan de jobber mot media av
avgjørende betydning for deres rolle og innflytelse i offentligheten.
Idretten har blitt strukturert på nye måter for å tilpasse seg medienes arbeidsmetoder (Helland
2003: 77). Idrettsorganisasjoner som driver med eliteidrett i dag er ikke lenger basert på
frivillighet, men har blitt profesjonaliserte. Ikke minst gjelder dette i fotballens verden.
Fotballens avhengighet av media gjør også at kravet til mediehåndtering blant de som
forvalter fotballproduktet blir stort (Helland 2003: 85). Siden media har blitt en slik viktig del
av toppfotballens hverdag og bevissthet, har de fleste klubbene sett verdien av å ha noen
ansatt som tar seg av kommunikasjonsvirksomheten både innad og utad i klubben. I
toppfotballen er det som oftest ansatt minst én informasjonsmedarbeider. Spillere og ansatte
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driver medietrening. Kommunikasjonsstrategier og krisekommunikasjoner har blitt en
selvfølge i de fleste profesjonaliserte organisasjoner.
Det er ikke bare idrettsorganisasjoner som er avhengig av media. Også media er avhengig av
organisasjonene. Det eksisterer et forhold som begge parter er avhengig av og tjener på.
Sammen skaper de to partene fotballproduktet vi som publikum blir presentert for.

1.2 Problemstilling
Oppgavens problemstilling inneholder to spørsmål og lyder som følger:
Hvordan dramatiserer media en konfliktsituasjon i sportsverdenen?
Hvordan fungerer forholdet mellom idrettsorganisasjoner og media, i en krisesituasjon?
Med disse to hovedspørsmålene ønsker jeg for det første å beskrive hvordan media dekker,
dramatiserer og lager en fortelling av en situasjon og hvordan skandaler innen idretten
fremstilles av media. For det andre ønsker jeg å se nærmere på hvordan idrettsorganisasjoner
jobber for å få ønsket mediedekning, hva som preger forholdet mellom idrettsorganisasjonene
og journalistene. Samt hvordan idrettsorganisasjoner forholder seg til hendelser som kan sette
dem i en vanskelig og uheldig situasjon. Jeg vil se på hvordan dramaturgiens faste mønstre
styrer journalistikken, de strategiske handlingene som ligger bak forholdet mellom
organisasjonene og media, og hvem som sitter med makten i dette forholdet. For å belyse
problemstillingen på en best mulig måte har jeg valgt å benytte meg av to caser. Disse casene
synes jeg illustrerer problemstillingen på en slik måte at begge spørsmålene besvares
tilfresstillende.
Hvordan jobber media for å fange publikums oppmerksomhet og for å sette idrettskonflikter
inn i rammer som skaper interesse og holder oppe spenningen? På den andre siden: hvordan
skal idrettsorganisasjoner jobbe for å oppnå en ønsket mediedekning? Hvordan skal
organisasjoner som ønsker positiv publisitet forholde seg til media, som ofte er av den
oppfatning at skandaler selger best?
Sportsjournalistikken hører ikke hjemme i den politiske offentligheten, men i den kulturelle,
hevder Roksvold (1982: 163 i Roksvold 1993: 122). Den er mer underholdnings- enn
opplysningsjournalistikk (Roksvold 1989: 12 og 37 i Roksvold 1993: 122). Det er dermed
sportsjournalistikkens oppgave å gi myten om det grenseoverskridende mennesket de
eksemplene og de konkrete fortellingene den trenger, skriver Roksvold. Men spiller ikke
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sportsjournalistene roller som viktige informatører og gravere når det skjer en alvorlig
hendelse i idrettsverdenen? Journalister skal ideelt sett overvåke myndigheter, næringsliv og
mektige organisasjoner, og sportsjournalistikken dreier seg ikke bare om underholdning, men
også om å avdekke kritikkverdige forhold innen idretten. Dagens sportsjournalistikk er preget
av paradokset mellom å grave frem nyheter og fungere som underholdere. Det er ikke bare
dette paradokset som påvirker sportsjournalistikken, også forholdet mellom media og
idrettsorganisasjonene spiller inn. I eliteidretten er båndene mellom media, utøvere og ansatte
i organisasjonene ofte sterke fordi de har samme bakgrunn og ferdes på de samme stedene
(Helland 2003: 97). Det kan dermed være vanskeligere for journalistene å drive kritisk
journalistikk. Dessuten er det journalistenes jobb å opprette gode kilderelasjoner slik at de kan
få ut interessant stoff (ibid). Forholdet mellom å pleie kildeforholdene for å ha best mulig
tilgang til kildene kan stå i et motsetningsforhold til ønsket om å drive undersøkende
journalistikk. Også andre faktorer kan spille inn på hvordan sport fremstilles i media, noe jeg
vil diskutere nærmere i analysen.
Problemstillingens to spørsmål setter lys mot begge sider av bordet, i de følgende kapitlene vil
derfor både journalistenes og kildenes situasjon diskuteres nærmere hver for seg, og forholdet
sammen. Ekstra vekt vil jeg legge på krisesituasjoner innen idretten, idrettsorganisasjonenes
arbeid under en vanskelig situasjon og medias dekning av en slik ”skandale”.

1.3 Bakgrunn for valg av caser
Jeg har valgt meg ut to saker jeg vil bruke for å eksemplifisere og teste oppgavens teori. Dette
er to hendelser som opplevde massiv mediedekning og som står som to av de kanskje største
konfliktsituasjonene som har skjedd i norsk idrett de senere årene. De to casene er
slåsskampen mellom John Arne Riise og John Carew etter fotballandslagstreningen 8.
september 2003. Jeg vil se nærmere på VGs dekning av hendelsen og Norges Fotballforbunds
opptreden i denne saken. Case nummer to dreier seg om den nigerianske fotballspilleren John
Obi Mikel og problemene som oppsto 8. mai 2005, da han signerte en kontrakt som sikret han
overgang fra FC Lyn Oslo til Manchester United. Jeg ser her på Aftenpostens dekning av
saken, og forholdet mellom FC Lyn Oslo og media under denne saken. I de forestående
avsnittene vil jeg redegjøre kort for de fire analyseobjektene, begrunne hvorfor jeg valgte
skriftlige medier som analyseobjekt, og hvorfor jeg valgte nettopp disse sakene.
Mens Mikel-saken først og fremst dreier seg om penger, agenter, ugyldige spillerkontrakter og
kanskje korrupsjon, dreier Carew/Riise-slåsskampen seg om idrettsstjerner i konflikt og
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situasjonens konsekvenser for deres arbeidsgiver, Norges Fotballforbund. Fordi eksemplene
er så ulike, men begge, etter min vurdering, passer inn i oppgavens teoretiske perspektiver, vil
det gi nærmere innsikt i teoriene å se de to casene i sammenheng med hverandre.

1.3.1 Hvorfor Carew/Riise-saken?
John Arne Riise og John Carew har de siste årene vært noen av de mest markante skikkelsene
i norsk fotball, og er kjent som gode venner på landslaget. Like mye som gode sportslige
opptredener har deres privatliv vært i medias søkelys. Var det kanskje nettopp på grunn av de
involvertes kjendisstatus at slåsskampen fikk den oppmerksomheten den fikk? 8. september
2003 kranglet John Arne Riise og John Carew åpenlyst på landslagstreningen hvor media er
til stede. Riise spytter etter Carew, og til slutt er det så ampert at lagkamerat Steffen Iversen
må gå i mellom og forhindre et sammenstøt mellom de to. I spillerbussen etter treningen,
angriper Carew Riise og slår han i ansiktet. En hendelse som landslagets presseansvarlige
Lars Otto Bjørnland senere på kvelden benekter at har skjedd. Nettopp benektelsen av
hendelsen satt NFF og landslagsledelsen i et dårlig lys, prinsippet om åpenhet ble brutt.
Dessuten ble også NFFs prinsipper om hvem som skal uttale seg på NFFs vegne brutt 1 . Dagen
etter at hendelsen inntraff ble John Carew sendt hjem fra landslagstroppen etter ønske fra flere
av landslagsspillerne. Han setter seg på flyet til Italia og sin nye klubb, Roma. De pålegger
spilleren munnkurv de første dagene. Dette førte til at ikke alle Carew fikk uttalt seg om saken,
noe som også var med på å prege medias rammelegging. Både selve hendelsen og
håndteringen av saken førte til stor oppmerksomhet og kritisk mediedekning.
Carew/Riise-saken hadde alt en idrettsskandale skal ha: kjendiser, konflikter, hemmeligheter
og løgner, og en kommunikasjon som ikke fungerte fra NFFs side. Den viser hvordan en avis
rammelegger og gir en sak skandalestatus. At en sak oppnår en slik status, fordrer at
organisasjonen det gjelder, opptrer på en måte media oppfatter som gal. NFF opptrer ikke på
en akseptert måte, og er derfor selv med på å bygge opp under skandalen. Saken viser godt
hvordan en organisasjons opptreden preger mediedekningen, og passer derfor godt for å si noe
om forholdet mellom media og idrettsorganisasjoner i en krisesituasjon. Dessuten er saken et
godt eksempel på den dramatiserte medieskandalen.

1

Kun president, generalsekretær og informasjonssjef har fullmakt til å uttale seg eksternt på NFFs vegne.
Fullmakten kan delegeres.
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1.3.2 Hvorfor Mikel-saken?
Den 17 år gamle nigerianeren John Obi Mikel kommer til FC Lyn Oslo i september 2004.
Men på grunn av reglene om at spillere utenfor EU må være fylt 18 år før de kan debutere i
europeisk eliteserie, er det først 24. april 2005 Mikel debuterer for Lyn i en offisiell kamp. Det
skal ikke gå mer enn seks dager, 30. april, før han signerer en kontrakt som gjør han til
Manchester United spiller for fire år. Men allerede 8. mai 2005 begynner problemene. Da kan
utenlandske medier melde om at Chelsea FC føler seg snytt fordi de mener at Mikel tidligere
skal ha avtalt å signere en kontrakt med dem. I dagene fremover dukker flere fotballagenter
opp og krever sin rett på spilleren. Mikel-saken dreier seg ikke bare om konflikten mellom de
ulike partene, men stiller også spørsmålstegn ved mer eller mindre lyssky sider av
toppfotballen, fotballagentenes rolle og det pengespillet som eksisterer i dagens internasjonale
fotballverden.
Jeg har valgt Mikel-saken som analyseobjekt fordi det kanskje er den konflikten innen norsk
idrett som har fått mest oppmerksomhet de senere årene. I mai 2005 var John Obi Mikel den
mest omtalte personen i Medie-Norge 2 . Saken gikk over en lang periode, hvor stadig nye
opplysninger og hendelser førte til varig interesse. Fra og med 8. mai dekkes Mikel-saken i
stor grad av norske medier, og Mikel og de andre involverte, pryder forsidene i norske aviser i
månedene som kommer. Saken er et godt eksempel på medias bruk av melodramaet, og passer
derfor godt til å svare på spørsmålet i problemstillingen. At saken ble fremstilt som en
medieskandale, gjorde kravene til god kommunikasjon viktig, og krisekommunikasjonsplaner
ble tatt i bruk fra FC Lyn Oslos side. Allikevel kom Lyn svekket ut av saken fordi
organisasjonen ikke fremsto på en måte som ble oppfattet som troverdig av media. Saken
passer derfor godt til å si noe om forholdet mellom organisasjoner og media, og hvordan
organisasjonenes opptreden kan påvirke medias bilde i en skandale.

1.3.3 Hvorfor aviser? Og hvorfor to aviser?
Jeg har valgt å konsentrere meg om skriftlige medier. Både fordi oppgavens omfang ikke
tillater at jeg tar for meg flere medier, og fordi jeg vil se på særtrekk ved den skriftlige
papirjournalistikken. I dagens informasjons- og teknologisamfunn, der mediene konkurrerer
om å være først ute og ha de mest eksklusive nyhetene, stilles det spesielle krav til
papirjournalistikken. Internett og fjernsyn vil som regel være først ute med nyheter, og da må
avisene satse på en annerledes vinkling, historiene spiller en viktigere rolle enn referatene.
2
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Jeg har valgt å benytte meg av to aviser, VG og Aftenposten, fordi jeg vil se på likheter og
forskjeller i hvordan avisene dekker idrettskandaler. Poenget er allikevel ikke å foreta en rent
komparativ analyse, og derfor ser jeg ikke på begge sakene slik de ble dekket i begge avisene,
men nøyer meg med å se på Carew/Riise-saken slik den ble dekket i VG og Mikel-saken slik
den ble dekket i Aftenposten. Jeg ser allikevel de to sakene i sammenheng, og trekker
konklusjoner ut i fra sammenlikningen. VG og Aftenposten ble først og fremst valgt på
grunnlag av at de to avisene ”eide” hver av disse sakene, men valget er også begrunnet i at de
begge er riksdekkende aviser med en stor leserskare, og at de to er svært forskjellige i hvordan
de ønsker å fremstå. Mens Aftenposten går for å være en relativt seriøs avis og kundemassen
stort sett er abonnenter, er VG en løssalgsavis som er kjent for å slå saker opp som skandaler
og selge aviser på forsiden sin.

1.3.4 VG
VG er Norges største avis, og er en utpreget løssalgsavis som bruker forsiden som salgsplakat
(Helland 2003: 169). I VG finner man sensasjonsjournalistikk og aktiv bruk av bilder,
overskrifter og vignetter. Sammen med Dagbladet har VG gjort fotballspillerne til kjendiser;
på 80-tallet gjorde de det vanlig å gripe fatt i heltene, syndebukkene, sliterne og de anonyme
heltene i kulissene (Lea og Nesbø 1993: 89). VGs journalistikk er preget av målet om å
komme tett inn på kjendisenes liv, og når det gjelder sportsjournalistikken, omhandler denne
gjerne idrettsstjernenes privatliv i tillegg til det som foregår på idrettsarenaen. Idrettsutøverne,
og da helst stjernene, blir fulgt inn i garderoben og helt hjem.

1.3.5 Hvorfor VG i Carew/Riise-saken?
Egne saker og eksklusivitet har gjerne betydning for om mediet velger å rette fokus mot
hendelser. VG var den avisen som først kunne opplyse om at noe hadde skjedd mellom Carew
og Riise i bussen etter landslagstreningen 8. september 2003. Siden VG nærmest var til stede
da hendelsen inntraff, som eneste avis, skjønte hvilken betydning hendelsen kunne få, og blant
annet dro til spillerhotellet hvor de ikke fikk svar på hva som hadde skjedd, hadde VG
allerede her en alvorlig sak som de hadde førstehåndskjennskap til. VG tok standpunkt i saken,
de skrev flere kommentarer om hendelsen, og de fremstilte de involverte partene med klare
dramaturgiske trekk. Slik ble VG et naturlig valg som analyseobjekt. Dessuten passer saken
godt inn i VGs journalistikk, det dreide seg om en dramatisk hendelse mellom to
fotballstjerner, og både dramaet og kjendisaspektet kunne brukes aktivt i dekningen.
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1.3.6 Aftenposten
Aftenposten er Norges tredje største avis etter VG og Dagbladet, og landets største
abonnementsavis. Fordelingen av salget er 93 prosent abonnement og 7 prosent løssalg.
Aftenposten har en egen lokalavis, Aften, som gis ut til abonnenter i Oslo og omegn hver
ettermiddag i ukedagene. I 2005 gikk Aftenposten over til tabloidformat, og har de siste
tiårene nærmet seg løssalgsavisene i stoffvalg og layout, men har fremdeles en mer seriøs
profil. Aftenposten presenterer et bredere spekter av norsk idrett enn VG og Dagbladet gjør,
skriver Lea og Nesbø i 1993 (Lea og Nesbø 1993: 76). Selv om dette til en viss grad nok også
stemmer i 2007, har fotballdekningen i Aftenposten blitt svært stor. Men avisens dekning kan
sies å være noe mer preget av selve saken fremfor kjendisdyrkingen til løssalgsavisene.
Allikevel ser man at tabloidiseringstendenser kommer til uttrykk både gjennom grafiske
virkemidler og ved at Aftenposten har blitt mer personifiserte i reportasjene.

1.3.7 Hvorfor Aftenposten i Mikel-saken?
Like klart som at VG ”eide” Carew/Riise-saken, var Mikel-saken Aftenpostens ”eiendom”.
Det falt derfor naturlig å gjøre en analyse av Aftenpostens artikler. Avisen skrev om saken
omtrent hver dag i lange perioder i 2005, og Mikel-saken nådde Aftenpostens forside en rekke
ganger, også i lokalavisutgaven Aften. Aftenposten kunne også dra fordel av de gjennom
lokalavisen kunne produsere nyheter om saken til to aviser om dagen. Aftenposten-journalist,
Sindre J. Olsen syntes å ha et relativt nært forhold til de involverte partene, og hadde hatt FC
Lyn Oslo som ”sin” klubb i flere måneder før Mikel-saken startet. Mikel-saken er ikke en
typisk Aftenposten-sak, det er en sak med stor dramatikk og det dreier seg om
utenomsportslige forhold. Selv om avisen vektlegger de dramatiske sidene av saken, gir
Aftenpostens journalistikk også rom for de mindre tabloide vinklingene. Aftenpostens
massive dekning og eksklusive saker, gjorde Mikel-saken til en sak der avisen hadde stor
mulighet til å tiltrekke seg lesere.

1.3.8 Norges Fotballforbund (NFF)
Norges Fotballforbund er en av de mektigste aktørene innen norsk idrett, og jobber tett med
media for å presentere fotballproduktet for publikum. I mange år ble NFF sett på som en aktør
i idrettsverdenen preget av hemmeligheter og menn med makt. Dette inntrykket har
Fotballforbundet forsøkt å forandre ved å legge om sin kommunikasjonsstrategi. Nå er det
prinsippet om åpenhet i kommunikasjonen med omverdenen, som vektlegges, i forhold til
tidligere, da ingen ting skulle ut. Selv om åpenhet står sterkt i NFFs prinsipper, viser
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Carew/Riise-saken at åpenheten ikke alltid er like tilstedeværende. Og nettopp
organisasjonens opptreden i saken, ble et tema for avisene.
Jeg vil omtale Norges Fotballforbund både med forbundets hele navn, som NFF og som
Fotballforbundet.

1.3.9 FC Lyn Oslo
Lyn er en av Norges eldste fotballklubber, under navnet Ski- og Fotballklubben Lyn. I 2004
skilte man ut en egen del for toppfotballen som fikk navnet FC Lyn Oslo. FC Lyn Oslo
kjemper om omverdenens og medias oppmerksomhet i konkurranse med de andre
eliteserieklubbene i fotball. Det skulle en idrettsbegivenhet som skjedde utenfor fotballbanen
til for at FC Lyn Oslo skulle oppleve den kanskje største mediedekningen noen
sportsbegivenhet i Norge har fått over en såpass lang periode. Men hendelsen hadde ikke
positiv effekt for organisasjonens omdømme, og troverdigheten i klubbens kommunikasjon
med media og omverden, ble satt under lupen.
Jeg vil omtale FC Lyn Oslo både med klubbens fulle navn og som Lyn.

1.4 Oppgavens oppbygging
Oppgaven er delt i innledningskapittel, så et teorikapittel fulgt av metodekapittel, før to
analysekapitler. Oppgaven avsluttes med en del der jeg ser de to analysekapitlene i
sammenheng med hverandre. I teorikapittelet ser jeg nærmere på teorier rundt nyhetskriterier,
framing, agendasetting, mediedramaturgi, medieskandaler, organisasjoners
informasjonsarbeid og kontakt med media og omverden, forholdet mellom media og
organisasjonene, samt krisekommunikasjon, og begrunner valget av disse teoriene. Etter
teorikapittelet følger metodekapittelet, hvor jeg beskriver metodevalgene og bruken av disse,
samt ser på metodenes styrker og svakheter. Så kommer de to analysedelene. I den ene ser jeg
nærmere på medias fremstilling mens jeg i den andre diskuterer organisasjonenes
medierettede arbeid og ser på forholdet mellom media og organisasjonene. I analysekapitlene
vil analyseobjektene diskuteres nærmere i forhold til de teoretiske perspektivene. Til slutt
setter jeg de to analysedelene i sammenheng og slutninger trekkes.
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2. Teori
Teorikapittelet er delt inn i to hoveddeler. Den ene dreier seg om medias fremstilling og den
andre om forholdet mellom organisasjoner og media. Kapittelet ser først på teorier rundt
nyhetskriterier, agendasetting, framing, bruken av visuelle hjelpemidler og mediedramaturgi.
Deretter går jeg nærmere inn på medias fremstilling av idrett spesielt, samt medieskandaler.
Så diskuteres teorier rundt informasjon og samfunnskontakt og forholdet mellom media og
kilder, før kapittelet avsluttes med et avsnitt om krisekommunikasjon. I analysedelene vil jeg
bruke mine to caser til å se nærmere på de teoretiske perspektivene i forhold til hvordan disse
sakene ble fremstilt, og hvordan henholdsvis FC Lyn Oslo og Norges Fotballforbund forholdt
seg til media, samt deres strategier for arbeidet mot media. Teoriene er valgt ut på grunnlag av
hva jeg tror best kan svare på problemstillingen, og hva som vil kunne brukes på en
hensiktsmessig måte i oppgavens analyse.
Jeg vil se nærmere på hvordan media dramatiserer sportsskandaler, hvordan
idrettsorganisasjoner jobber for vellykket kommunikasjon med media og omgivelsene, og
spesielt hvordan organisasjonene forholder seg til media i det som jeg velger å kalle en krise.
En krise vil her defineres som en situasjon som setter utøverne, organisasjonen eller idretten i
et dårlig lys. Situasjonen oppstår uventet, men trenger nødvendigvis ikke å være uforberedt.
Krisekommunikasjon er et tema som organisasjoner stadig bruker mer ressurser på, og de
stiller dermed ikke nødvendigvis fullstendig uforberedt dersom en vanskelig situasjon oppstår.

2.1 Medias nyhetskriterier, rammelegging og mulighet til påvirkning
2.1.1 Nyhetskriterier
Nyhetsproduksjon er både samhandling og forhandling: samarbeid om stoffvurdering,
kildesjekking, drøfting av oppfølgingsmuligheter, vinkling, presentasjonsform og forhandling
om prioritering og plass mellom journalist og desk. Nyhetsutvalget vi som publikum blir
tilbudt, er resultatet av en slik prosess (Allern [1992] 1996: 22). Det er ingen nyheter som
oppstår i et tomrom og ikke lar seg påvirke av samfunnet rundt. Dette gjelder både bruk av
språk så vel som hva som prioriteres som viktig. Hvordan en sak fremstilles dramaturgisk
henger sammen med hvilke nyhetskriterier som ligger til bunn, og disse er kulturelt basert, så
vel som økonomisk og verdimessig forankret i det samfunnet vi lever i.
Det finnes ingen klar definisjon på hva som er god journalistikk, men det er vanlig å sette opp
spesielle kriterier som kan hjelpe til å forklare hva som er godt mediestoff. Det finnes mange
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bidrag til denne delen av medieforskningen, og et av de kanskje mest kjente
forskningsbidragene er Galtungs og Ruges åtte grunnleggende trekk for utenriksnyhetenes
struktur fra 1965. I artikkelen ”The Structure of Foreign News”, beskriver de to de åtte
grunnleggende trekkene. Disse er frekvens, terskel, utvetydighet, meningsfullhet, samsvar,
overraskelse, kontinuitet og komposisjon. Et annet bidrag til forskningen er Einar Østgaards
(1965) faktorer som beskriver hva som påvirker nyhetsstrømmen (Allern 2001: 56-58). Også
Allern (2001) lister opp ulike nyhetskriterier. Selv om det er mange bidrag til denne
forskningen, velger jeg her å konsentrere meg om to bidrag som passer godt for
sportsjournalistikken. Dette er VISA-kriteriene, som Thore Roksvold (1989) beskriver
nærmere og Aftenpostens egne nyhetskriterier – OVEN. Jeg ser også nærmere på noen av
Allerns nyhetsverdier. VISA står for vesentlighet, identifikasjon, sensasjon og aktualitet.
Vesentlighet angår lesernes behov for informasjon, mens identifikasjon er rettet mot
psykologiske behov hos leserne. Aktualitet og sensasjon uttrykker brudd med en forventet
situasjon, og bruddet skal helst komme overraskende (Roksvold [1989] 2003: 22). Et
journalistisk produkt bør inneholde et eller helst flere av disse kriteriene for at det skal være
godt stoff etter VISA-modellen. Aftenposten har satt opp sin egen definisjon over hvilke
verdier de legger til grunn for sin journalistikk – OVEN. OVEN står for overraskende, viktig,
engasjerende og nyttig 3 . Aftenpostens kriterier skiller seg noe ut fra VISA-kriteriene, men
også hos Aftenposten fremheves det sensasjonelle eller det overraskende, det vesentlige eller
det viktige og det identifiserende eller engasjerende.
Hva som er god og dårlig journalistikk er bygget på erfaringer, normer og håndverkskunnskap.
Journalistiske vurderinger påvirkes også av ideologisk ståsted, medienes markedsstrategi og
kildenes innflytelse (Allern 2001: 46). Også medienes geografiske dekningsområde, deres
nyhetsnisjer og konkurranse mellom mediene påvirker hva som blir nyheter (Allern 2001: 62).
Hva som blir en nyhet i Aftenposten avhenger også av hva som blir en nyhet i VG. Begge
avisene er riksaviser, selv om Aftenposten i større grad også er en abonnementsavis først og
fremst for Oslos innbyggere. Av den grunn vil de to avisenes journalistikk skille seg ut fra
lokalavisers perspektiv. Når redaksjonene skal velge ut hva som blir en nyhet og hvilken
betydning denne nyheten skal ha i form av plassering og plass, kan også eksklusivitet spille
inn. Eksklusivitet er viktig for redaksjoner som fungerer i en konkurransesituasjon. Her kan
egne nyheter veie mer enn nyheter de tror andre redaksjoner vil dekke (Allern 2001: 63). Det
er lett å se at dette er tilfelle i mine to eksempler. Tilgang til kilder og vissheten om at man har
3
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best dekning av saken, gjorde at fokuset ble stort i henholdsvis VG i Carew/Riise-saken og
Aftenposten i Mikel-saken. Hva som blir nyheter i avisene er også preget av hvor kjent
nyheten har blitt gjennom andre kommunikasjonskanaler når den kommer på trykk.
De hendelsene som er enkle å gripe blir lettere til nyheter enn mer kompliserte begivenheter.
Muligheten til personifisering øker nyhetsverdien. Jo mer negativ en hendelse er, desto større
er sjansen for at den resulterer i overskrifter og oppslag. Dessuten har media en tendens til å
konsentrere oppmerksomheten om tidsavgrensede hendelser, slår Sigurd Allern (1992) fast
(Allern [1992] 1996: 22-23). I analysedelen vil jeg se nærmere på betydningen av disse
nyhetskriteriene i dekningen av Carew/Riise- og Mikel-saken. En av grunnene til at sakene
oppnådde den massive mediedekningen, kan henge sammen med idrettens lettfattelige kultur
og herrefotballens popularitet. Eliteidrett fokusert rundt menn er gjerne av høyere verdi enn
annen idrett (Brookes 2002: 39). Fotballspillere er populære kilder, og spillernes prestasjoner
på banen så vel som deres liv utenfor fotballbanen er av stor interesse for media.

2.1.2 Agendasetting
Media påvirker hva det snakkes om, og hvor publikums fokus er. Media påvirker også hvem
som får ta del i den offentlige debatten gjennom valg av kilder. Man kan si at media har en
direkte innvirkning på hva den offentlige agendaen skal dreie seg om, og hvordan den
offentlige debatten skal arte seg, samt en indirekte effekt på hvilke syn vi skal ha på saker.
Selv om media spiller en rolle, er det mottakeren som i siste instans vil bestemme hvor viktig
denne effekten er. Men hvordan media legger frem saker, og hvilke rammer de plasserer
tekster i, legger opp til spesielle tolkninger (Nohrstedt & Ottosen 2001: 24-25).
Media er en viktig premissleverandør når det gjelder å sette saker på dagsordenen, altså sette
agendaen for samfunnsdebatten. I en studie fra 1972 skriver McCombs & Shaw at medias
sakshierarki setter dagsorden for den offentlige agendaen, det vil si at de sakene media
fremmer som viktige og dekker mest aktivt, også er de sakene offentligheten ser som viktigst.
Flere senere teorier støtter dette synet, men viser også at det er andre viktige faktorer som
spiller inn i forholdet mellom medias agenda og offentlighetens agenda (Dearing & Rogers
1996: 49). Mediets troverdighet, og hvordan dets agenda svarer til vår personlige agenda, er
faktorer som også kan spille inn. Der media skaffer oss opplysninger om saker som ligger
utenfor den verden vi selv har mulighet til å erfare, og der media dekker en sak som er viktig
for oss personlig, kan medias påvirkningskraft være mer fremtredende enn i saker vi finner
irrelevante eller selv kan skaffe oss førstehånds kjennskap til (Dearing & Rogers 1996: 53).
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Medias innflytelse kan også være større i saker som rullerer lenge i media, og hvor det stadig
dukker opp nye momenter som gjør saken mer interessant. Etter en stund vil saken imidlertid
kanskje miste sin viktighet og forsvinne fra den offentlige agendaen. Mikel-saken kom opp
som følge av en plutselig hendelse, men saken gikk fort fra å kun eksistere på sportssidene, til
å bli en forsidesak og en historie som oppnådde så mye dekning at den ble en del av den
offentlige debatten. Saken var viktig lenge, og stadig nye hendelser gjorde at den ikke døde
hen. Men til slutt mistet saken, og dermed relaterte spørsmål viktighet når det ikke lenger
skjedde episoder som utløste ny spenning.
Det var mye dramatikk og ikke en slik sak man vanligvis jobber med som
sportsjournalist. Vi har jobbet mye opp mot ting vi vanligvis ikke jobber
med: opp mot politiet, mot advokater, mot UDI og masse opp mot å få
kontakt med advokater i Nigeria og England. (Sindre J. Olsen 27.03.06)
Noe av forklaringen på hvorfor mine to caser ble til skandaler og forble i media i lang tid,
henger sammen med publikums reaksjoner på de to sakene. Uten at publikum hadde funnet
sakene interessante og respondert på dem, hadde de sannsynligvis forsvunnet ut av medias
agenda raskere enn de gjorde. Slik sett er ikke medias forhold til publikum lineært, men kan
forstås som sirkulært (Bird [1997] 2005: 104). Graden av mediedekning henger altså sammen
med hvordan saken blir mottatt av publikum, av om de ønsker å vite mer om saken og dermed
setter saken på sin personlige agenda. Media er hovedforteller av historien, men historiene må
treffe saker eller følelser som engasjerer publikum (Bird [1997] 2005: 117). Eksempelvis går
gjerne medieskandaler ut over selve medias agenda og blir en del av den offentlige debatten.
Because media scandals tend to unravel slowly, they are profitable in the
same way as other aspects of popular culture make money; they are
milked for all they worth until the opinion polls and ratings show that the
audience has tired of the story (Lull & Hinerman [1997] 2005: 17).
Ved å rette fokus mot noen saker og ignorere andre, får media oss til å rette
oppmerksomheten mot enkelte aspekter ved det offentlige rom på bekostning av andre saker
(Iyengar & Kinder 1987: 114). Men media er ikke bare med på å bestemme hvilke saker som
settes på agendaen, media kan også bidra til publikums oppfatning av en sak (Entmann 1989,
Iyengar 1991, Salwen & Matera 1992 i Dearing & Rogers 1996: 64). Framing er en teori som
forklarer hvordan media kan fungere som tilrettelegger for spesielle tolkninger.
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2.1.3 Framing
Frames are principles of selection, emphasis and presentation composed
of little tacit theories about what exist, what happens and what matters
(Gittin 1980: 6)
Frames er altså med på å bestemme hvordan en sak blir formet og sakens utseende. Framing
dreier seg om hvem som får mulighet til å legge rammene for en sak, men også hvem som er
ansvarlige for budskapet og hvem som blir påvirket, til hvem budskapet blir adressert og
hvilke ideologiske prinsipper som ligger til grunn Cobb & Elder 1983, Hilgartner & Bosk
1988 i Pan & Kosicki 2003: 40). Er det media eller kildene som rammelegger budskapene?
Og hva ligger til grunn for rammeleggingen? Dette vil jeg se på i denne delen og i avsnittene
om framing i begge analysedelene. Frames gjør ugjenkjennelige hendelser eller tilfeldig snakk
til en sak. Uten slike rammer ville det ikke vært en sak, bare tilfeldige hendelser og prat. En
hendelse blir en sak og en sak blir en nyhetshistorie gjennom rammene som skapes (Tuchman
1978: 192-193). Framing kan oversettes til norsk som rammelegging, selv om denne
oversettelsen ikke fanger opp alt ved framing. Jeg vil allikevel bruke ordet rammer
om ”frames” i oppgaven.
Framing skaper mening, og rammenes verdi varierer ut fra hvor mange mennesker som finner
rammene nyttige og deler dem. Rammeleggingen, eller vinklingen, kan ikke diktere hvordan
publikum oppfatter et budskap, for publikum har også sine egne forståelsesrammer de gjør
bruk av når de mottar et budskap (Reese 2003: 15). Men mange av de rammene media bruker
er innarbeidet i samfunnet rundt oss, og deles derfor av publikumet mediet henvender seg til.
Framing handler ikke bare om hvordan en sak vinkles og fremstilles, men også om hvilke
saker som vektlegges og hvilke som ignoreres (Reese 2003: 17). Artiklene i Carew/Riise- og
Mikel-saken ble satt inn i fortellermønstre og rammer som var kjent fra før av og delt av
media og publikum. Jeg vil se nærmere på hvordan sakenes fremstilling var i tråd med
tradisjonelle dramaturgiske vinklinger i avsnittet om mediedramaturgi, og slik innfridde
forventninger til hvordan en sak skal bygges opp for å oppnå forståelse blant publikum.
Dessuten ble sakene fremstilt på en måte der enkelte aspekter ble vektlagt, mens andre ble
ignorert. Dette var også med på å tilrettelegge for en bestemt tolkning av budskapet.
Media content takes elements of culture, magnifies them, frames them,
and feeds them back to an audience (Shoemaker & Reese [1991] 1996:
60)
Media former og påvirker våre meninger om verden rundt oss, og gir oss informasjon og
tolkninger om folk og hendelser. Dessuten gir media oss underholdning. Men media gir oss
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bare en del av den verdenen som omgir oss. Det de viser er alltid redigert av de som sitter med
kontrollen. På denne måten har de makt til å påvirke oss som publikum. Vil media underholde
oss? Da blir en sak vinklet annerledes enn hvis media har som mål å gi oss et kritisk blikk på
saken. Sportsjournalistikk beveger seg i skillet mellom opplysnings- og
underholdningsjournalistikk, og hvordan mediet velger å presentere en sak. Hvilke sider ved
saken mediet ønsker å legge vekt på, og hvilke formål mediet har med budskapet, vil kunne
påvirke vår oppfatning av saken.
Hvordan et budskap rammelegges, kan avhenge av hvilke mål avsenderen har og hvem
avsenderen er. Hvordan budskapet i mine to eksempler ble rammelagt, var altså påvirket av
hva senderen ønsket å oppnå med sine budskap. VG, som er en ren løssalgsavis, har interesse
av å skaffe seg flest mulig lesere, og forsiden blir her viktig for å tiltrekke publikum.
Aftenposten er først og fremst en abonnementsavis, og har ikke det samme behovet for å
tiltrekke seg lesere ved hjelp av forsiden og tabloide vinklinger. Like fullt er også Aftenposten
opptatt av å fange lesernes oppmerksomhet gjennom rammelegging. Selv om begge avisene
har som mål å tiltrekke seg flest mulig lesere, kan rammeleggingen til de to avisene være av
ulik karakter siden avisene fremstår på, og har ulike måter å presentere saker på.
Framing handler ikke bare om medias rammelegging, men også om aktørenes muligheter for
påvirkning og hvordan aktørene bruker disse mulighetene. Med kunnskap om medias
fremstilling, arbeidsmåter og de enkelte mediene, kan aktørene tilrettelegge sine budskap slik
at de passer inn i mottakernes rammer. Eksempelvis kan kilder tilrettelegge arrangementer
etter medias agenda og sende ut pressemeldinger og informasjon som passer medias deadline.
Budskap har større sannsynlighet for å oppnå en plass i media om kilden kan redusere medias
kostnader ved å innhente informasjon og ved å tilpasse budskapet til nyhetsverdiene. FC Lyn
Oslo fikk for eksempel frem sitt budskap i starten av Mikel-saken fordi de gjorde seg enklest
tilgjengelige for media. Ettersom de involverte partene får kjennskap og tilgang til aktuelle
journalister kan de lettere oppnå oppmerksomhet og uttrykke sine meninger i media.
Journalistene på sin side, bruker gjerne informasjonsmedarbeidere som informasjonskilder for
å få kommentarer til en hendelse. På denne måten oppstår en vinnvinn-situasjon der
journalistene får enkel tilgang til stoff og organisasjonene får uttrykt sine meninger (Miller &
Riechert 2003: 112), og media kan sammen med organisasjonene sette rammene for hvilke
meninger som kommer til utrykk. Rammene er ofte et resultat av kontakt og forhandlinger
mellom kilder og media, og slik blir medias tolkningsrammer til en viss grad gitt av kildene
(Allern 2001: 69). De to organisasjonene benyttet seg i ulik grad av sin posisjon som kilder i
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Carew/Riise-saken og Mikel-saken. Dette har grunnlag i at media ikke var like avhengig av
organisasjonene som kilder, at medias kritiske journalistikk gjorde kildenes mulighet til
innflytelse mindre, og av det taktiske mediearbeidet til organisasjonene.
De visuelle hjelpemidlene

Det totale budskapet i en avisartikkel ligger i samspillet mellom det språklige og det visuelle.
Komposisjonen forteller hva tekstens vinkling og perspektiv er (Hillesund 1994: 27). I en
avisartikkel spiller layouten inn på hvilket budskap som formidles. Artikkelens formulering,
bruk av overskrifter, plassering, bildebruk og størrelse er alle med på å si noe om artikkelens
budskap. Bildetekster, ingress, uthevning av sitater, vignetter, statistikker, grafer og
faktabokser er andre visuelle hjelpemidler (Tankard 2003: 101). Selv om sport har en spesiell
plassering i avisen, hender det også at idrettssaker havner utenfor avisens sportssider, slik jeg
finner flere eksempler på i begge mine caser. At en sak havner på avisens forside, sier noe
hvilken betydning saken tillegges av mediet.
Bildenes funksjon er å illustrere verbalteksten gjennom å konkretisere og spesifisere
budskapet (Hillesund 1994: 30). Dramatiske og store bilder kan dramatisere saken og dermed
være med på å gi oss positive og negative assosiasjoner. I mitt eksempel med slåsskampen
mellom Carew og Riise hadde et bilde av de to i godt humør sammen, gitt et annet inntrykk
enn bildet av de to som må holdes igjen av Steffen Iversen for å ikke fly på hverandre. Bildet
og de andre grafiske delene av en artikkel er forhold utenfor teksten som kan påvirke oss i
nesten like stor grad som selve det skrevne ord. Dessuten er bilder og overskrifter med på å
selge aviser. En tekst kan derfor gjerne skrives med et fengende bilde som utgangspunkt. Men
bruken av bilder og andre visuelle hjelpemidler varierer fra avis til avis. I VG kan en
overskrift som selger aviser være av større betydning enn den vil være i Aftenposten. Bildet
spiller også en stor rolle i VG, kanskje mer enn i mange andre aviser.

2.2 Dramaturgi, sportsjournalistikk og medieskandaler
2.2.1 Mediedramaturgi
Journalistikk er å trekke frem det uvanlige, forstørre det viktige, grave
frem det skjulte og forklare det vanskelige (Gilberg 1996: 19)
For å lage en nyhetssak ut av en hendelse blir hendelsen satt inn i kjente rammer. Media
dramatiserer gjerne hendelsene, setter dem i sammenheng med tidligere hendelser og gir de
involverte partene roller på samme måte som et melodrama i en fiktiv fortelling. Hva er
egentlig melodrama? Opprinnelig var det scenekunstforestillinger fra 1800-tallet hvor
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kontrasten mellom det gode og det onde sto sentralt. I dag ser vi gjerne det klassiske
melodramaet i det vi kan kalle Hollywoodfilmen. Melodramaet er ikke bare forbeholdt den
skjønnlitterære sjangeren, også i media finner vi trekk fra melodramaet (Gripsrud 1992 i
Helland 2003: 182). Ikke minst i sportsjournalistikken er det lett å finne eksempler på bruk av
melodramaet; veien fra en tilværelse blant stjernene til et liv i avgrunnen er fryktelig lang,
men kan gjøres unna med et sleivspark. Melodramaet kan brukes til å forklare
sportsjournalistikkens sensasjonsorientering, personifisering og svart-hvite fremstilling
(Helland 2003:182-183). Det blir fokusert på det gode og det onde, motsetninger,
virkeligheten forenkles og regien bygger opp spennig som kumulerer i en avslutning.
Når en journalist skal formidle en historie rundt en hendelse må han eller hun bestemme seg
for hvordan nyheten skal fortelles. For å lage en nyhetssak er journalisten nødt til å foreta et
utvalg av den informasjonen som ligger til grunn, saken må gis en vinkling og en språkdrakt.
Desken må velge ut bilder og artikkelen må gis en layout. Denne bearbeidelsen av stoffet gir
ulike fortellinger om samme hendelse. Slik sett er medias fremstilling journalistisk skapte
fortellinger om verden, og ikke en presentasjon av virkeligheten (Hillesund 1994: 7). Et
journalistisk produkt vil aldri kunne gi den fulle og hele sannhet. Ingen er i stand til å fortelle
alle sider uten å legge personlige meninger bak. Det går ikke an å komme utenom tolkninger,
noe som vil påvirke hvordan budskapet fremstår, slik jeg så på i delen om framing. Selv om
man forsøker å speile virkeligheten må man velge ut opplysninger eller intervjupersoner, som
også vinkler og uttrykker ting på en spesiell måte (Thurén 1986: 82).
For å appellere til publikum, tar gjerne mediene utgangspunkt i nøkkelfortellinger. Ved å
bruke nøkkelfortellinger, kan publikum få følelsen av se, høre eller lese den samme historien
gang på gang. Mikel-saken forteller om en ny hendelse, men historien passer inn i kjente
rammer. Det er den utnyttede unggutten som kjemper mot onde krefter for å nå sitt mål. Når
vi går løs på en medietekst eller mediesending, har vi forventninger til hvordan denne teksten
eller dette innslaget skal være formet. Vi har forventninger til hva vi skal få av kunnskap om
saken og på hvilken måte vi skal tilegnes kunnskapen. De rammene media benytter seg av for
å fremme et budskap har sammenheng med hva vi som publikum forventer at media skal gi
oss. Kulturelle normer ligger til grunn for vår forståelse av tekst, og setter dermed rammene
for hvordan media kan fremstille en sak. I Carew/Riise saken er vi som publikum vitne til et
klassisk drama. To parter står mot hverandre, historien er bygget opp som et melodrama, med
gode og onde figurer, konflikt, hemmeligheter og gjenforening.
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Medias dramaer løper gjerne mellom flere aktører, der både fronter og aktørenes roller som
helt og skurk skifter. Forløpet kan ta overraskende vendinger, scener kan skifte, nye
avsløringer kan komme, og man vet ikke i dag hva som vil skje i morgen (Eide og Hernes
1987: 13). John Shittu er den pengegriske agenten i det ene øyeblikket, i det neste har frontene
skiftet og Morgan Andersen går fra å være den uskyldige parten til å bli den slu
klubbdirektøren. På denne måten kan media holde spenningen oppe og publikum fast. Ikke alt
for mye skal avsløres på en gang. Noen ganger kan media holde igjen opplysninger for å
skaffe spenning i saken og gjemme opplysningene til et senere tidspunkt. Ved at roller skifter
kan holdningene våre som publikum forandres, og media befester dermed også sin posisjon
som en troverdig kilde som gir et riktig og flersidig bilde av situasjonen. I Mikel-saken har
frontene skriftet flere ganger. Det samme har medias sympati. Mediene har også latt ulike
parter uttale seg, noe som gjør troverdigheten til mediene større.
I oppgaven ønsker jeg å se nærmere på dramaturgiske grep journalister benytter seg av når de
lager en nyhetssak ut av en hendelse. De enkelte artiklene i mine to caser sto ikke alene og
isolert, men fungerte sammen med de andre artiklene i perioden. Men hvem regisserte dette
dramaet? Var det pressen eller var det aktørene selv? Medias rolle går videre enn å informere
om det som skjer. Media kan være en medspiller, eller fungere som en iscenesetter eller
dramaturg. I enkelte tilfeller er media til og med scenen der handlinger eller konflikter
utspilles. I analysen vil jeg se nærmere på hvordan media spilte en viktig rolle i mine
eksempler.

2.2.2 Medias fremstilling av idrett
Sport tiltrekker seg lesere, og gir media mulighet til å både underholde og rette et kritisk blikk
mot idrettens verden. For å ivareta denne rollen, dramatiserer media idrettshendelsene. I
sportsjournalistikken, som i annen journalistikk, blir de involverte partene gitt ulike roller. En
sentral figur er gjerne den viljesterke, fighteren, dem miskjente som ikke gir seg. En slags
moderne Askeladdfigur som vanlige folk kan identifisere seg med. Trenere fremstilles gjerne
som autoritære farsfigurer, mens managere og agenter gjerne fremstilles som skurker som
utnytter de unge idrettsutøverne som ikke vet bedre og som kun bryr seg om penger.
Individuelle særtrekk kan forstørres for å skape karakterer ut av sjablontypene (Roksvold
1993: 107). Idrettsutøverne fremstilles også gjerne på ulike måter, i en konflikt kan den ene
bli helten, den andre syndebukken. Individuelle egenskaper kan fort bestemme hvem som
sitter igjen som svarteper og hvem som blir publikums helt, men også media har gjennom
fremstillingen av disse særtrekkene mulighet til å påvirke hvem som er helten og hvem som er
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syndebukken. Media er en kanal som gir utøverne opptur når det går bra og bidrar til nedturen
når det går dårlig, man kan på denne måten se media som en lyskaster og forsterker (Breivik
1998: 99). Media kan ta på seg mye av skylden for at Carew ble den store stygge ulven og
Riise den angrende synderen, som jeg vil vise nærmere i analysen. Media har også spilt inn
når vi som publikum har gjort oss opp en mening om hvem som spiller hvilke roller i Mikelsaken, der sjablongtypene Roksvold beskriver, benyttets aktivt.
At partene blir tildelt spesielle og velkjente roller, henger sammen med sportsjournalistikkens
fokus på personifisering. De involverte blir beskrevet med personlige egenskaper, og det å
gjøre publikum kjent med de involverte, blir et viktig virkemiddel for å skape nærhet og
interesse rundt saken. Bruk av personifisering må også sees i sammenheng med
underholdningsaspektet. Idretten skal gi oss avkobling og underholde oss, noe som også kan
forklare fokuset på kjendiser. Det er lettere å skrive om en idrett der det finnes profiler å
bygge sakene rundt. Carew og Riise er nesten like kjent for sitt privatliv som for fotballspillet
sitt, og i en slik dekning er det underholdning som ligger til grunn.
Sportsjournalistikken har ikke som mål bare å underholde, men kan sies å befinne seg i skillet
mellom det å informere, det å underholde og det å avdekke kritikkverdige forhold innen
idretten. Sportsjournalistikken er altså mer enn det å referere fra en idrettsbegivenhet og
bringe et intervju med idrettsutøveren, og på dette området har det skjedd en stor utvikling de
senere tiårene. Lea og Nesbø påpeker dette allerede i 1993; sportsjournalistikken har gått fra å
tidligere nesten bare skrive referater og resultater, til å ta i bruk mer intervju og personlige
vinklinger (Lea og Nesbø 1993: 88). At sportsjournalistikken både har som formål å
informere, avdekke og underholde, gjør medieskandalen velegnet, slik jeg vil se på senere i
kapittelet. Media har som mål å fremstille sport som underholdning fordi sport engasjerer og
tiltrekker seg publikum. Men media har også interesse av å fremstille idretten kritisk fordi
konflikter og negative nyheter er godt stoff, og fordi journalister ser det som sin oppgave å
fremstå som en kritisk røst og opplyse publikum. Selv om sportsjournalistikken avdekker
kritiske forhold, er det gjerne et lite nyansert bilde vi som publikum blir utsatt for, hevder
Roksvold (1993). Sportsjournalistikken er som mye annen journalistikk preget av
fordreininger og overdimensjonerte proporsjoner, der det som er bra blir fantastisk, og det
som er leitt blir katastrofalt. Midt i mellom finnes ingenting, skriver han (Roksvold 1993:
119). Utsagn og personer blir satt mot hverandre, det er dramatikken som står i sentrum og
gjerne går på bekostning av det mer nyanserte bildet. Dette finner jeg flere eksempler på i
casene, der det til tider var lite nyanser og stor dramatikk i medias dekning av sakene.
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Medias massive sportsfokusering er med på å sette idrett på offentlighetens agenda, og den
dramatiserte fortellingen med sterke kontraster er med på å sette idretten i et spesielt lys som
også preger publikums bilde av. I en slik dramatisert journalistikk passer medieskandalen godt.

2.2.3 Medieskandaler
En skandale er ikke bare en rapport om faktiske og ødeleggende forhold, uansett hvor
sjokkerende opplysningene måtte være. I en skandale står den dramatiserte fortellingen sterkt.
Skandalen fortsetter så lenge den har et interessert publikum. Ved slutten av fortellingen
kreves det gjerne en sannhet, en moralsk lærepenge eller at rettferdigheten seirer (Lull &
Hinerman [1997] 2005: 13-14). Carew sier til slutt unnskyld til Riise, og i etterkant fremstår
de to som mer modne og ydmyke. Mikel får til slutt spille i Chelsea, og partene får sin dom.
A media scandal occurs when private acts that disgrace or offend the
idealized, dominant morality of a social community are made public and
narrativized by the media, producing a range of effects from ideological
and cultural retrenchment to disruption and change (Lull & Hinerman
[1997] 2005: 3)
Lull og Hinerman skriver at medieskandaler kan brukes til å si hva som er rett og galt i
samfunnet rundt oss, basert på de sosiale normene som eksisterer, og omfatter altså saker som
tråkker over samfunnets moralske grenser. Medieskandaler er ofte bygget opp slik at de etter
hvert blir en fortelling, og gjøres gjenkjennelig for publikum ved bruk av spesielle kjennetegn,
det kan for eksempel være en vignett eller spesielle rolletyper (Bird [1997] 2005: 103). For at
noe skal kunne oppnå skandalestatus, må noen fatte interesse for saken, og reagere negativt på
hendelsen (Thomson [1997] 2005: 44). Om ikke publikum hadde vist inntresse for mine to
caser, og tatt standpunkt i sakene, hadde heller ikke sakene kunnet kalles medieskandaler,
ifølge Thomsons kriterium. I casene ble det stilt spørsmålstegn til hva som er rett og galt,
hvilke oppførsel som kan aksepteres og ikke, hvor grensene går i idrettens verden, og om
disse grensene er i samsvar med de grensene vi har ellers i samfunnet. På denne måten kan
medierte skandaler hjelpe til for å sette samfunnets moralske koder.
Skandaler strekker seg ut over medias nyhetsfunksjon, skandaler er også underholdning, og
trekker på denne måten til seg et videre publikum (Lull & Hinerman [1997] 2005: 6). Siden
også sportsjournalistikken befinner seg i dette skillet, passer sport godt for
skandalejournalistikken. Sportsstjerners oppførsel blir skandalisert når det er en radikal
forskjell mellom deres fysiske sinnelag på og utenfor idrettsarenaen (Rowe [1997] 2005: 207).
Nettopp dette er tilfelle i Carew/Riise-saken, der Carews slag står i sterk motsetning til
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idrettens sunne verdier og fotballens idealer om fellesskap og lagfølelse. I Mikel-saken er det
ikke spilleren selv, men personene i hans omgivelser som står for en uakseptabel oppførsel.
Både Carew/Riise- og Mikel-saken er eksempler på at media ofte er med på å skape en
skandale, eller gi en sak skandalestatus. Det er ikke nødvendigvis slik at sakene er av
krisesituasjonskarakter, men media gir sakene denne statusen. Nettopp av den grunn er det
viktig for organisasjonene å fokusere på medias dekning av en hendelse og tilpasse sin
kommunikasjon med omverden på bakgrunn av medias fremstilling. For organisasjonene kan
det være lurt å spille på lag med media i en slik situasjon. Slåsskampen mellom Carew og
Riise ble en enda større sak i media fordi Fotballforbundet først benektet saken, for deretter å
sende Carew til Italia med munnkurv. Om NFF hadde ufarliggjort hendelsen ved å la de to
involverte spillerne stille sammen på en pressekonferanse, hadde trolig konsekvensene blitt
mye mindre. FC Lyn Oslo valgte på sin side å spille med relativt, i hvert fall tilsynelatende,
åpne kort overfor media. På denne måten unngikk de til en viss grad en del spekulasjoner.
Ved å stille seg åpne for media, satt de også den andre parten under lupen.
For at en skandale virkelig skal kunne betegnes som en skandale holder det ikke bare at saken
tråkker over normer og oppnår interesse fra et publikum. Ti krav må være oppfylt for at en sak
virkelig skal kunne betegnes som en skandale, skriver Lull og Hinerman: 1) Sosiale normer
som reflekter den dominerende moral må bli overtrådt. 2) Disse overtråkkene eller bruddene
må bli gjort av spesifikke personer. 3) Disse personene må utføre handlingene, det holder ikke
å tenke på å gjøre noe som står mot de sosiale normene. 4) Det må identifiseres en
gjerningsmann. 5) Det må bevises at gjerningsmannen eller –mennene har handlet hensynsløst
eller med vilje. 6) Og må derfor holdes ansvarlig for sine handlinger. 7) Hendelsen må ha
konsekvenser for de involverte partene. 8) Hendelsen må bli allment kjent og sirkulere i media.
9) Og hendelsen må bli fortalt på en måte som gjør hendelsen til en sak, en fortelling. 10)
Hendelsen må inspirere til utbredt interesse og diskusjon (Lull & Hinerman [1997] 2005: 1113). Mine to caser overholder de fleste av disse kravene, noe jeg vil se på i analysen.
Skandaler har ikke bare konsekvenser for ryktet til de involverte partene. Fordi de fleste
sosiale relasjoner og institusjoner er basert på former for tillit, kan en skandale som
omhandler enkeltpersoner ødelegge de sosiale relasjoner og institusjoner som forbindes med
disse personene (Thomson [1997] 2005: 58). Organisasjoner er på et vis enda mer sårbare for
de sosiale påkjenningene mediene kan påføre dem enn enkeltpersoner. Dette er fordi
organisasjonene ofte prøver å bygge opp et rykte som moralsk gode eksempler, som ved en
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vanskelig situasjon fort kan bli forvrengt til tomme løfter. Dette er høyst tilfelle for
idrettsorganisasjoner. Idrett forbindes gjerne med sunne verdier, og når en vanskelig situasjon
oppstår kan dette virke ødeleggende ikke bare for de involverte, men sette hele idrettsgrenen
under negativt lys. I Mikel-saken ble det rettet søkelys mot de mange lysskye sidene i
fotballen, preget av pengespill og farlige krefter. Dopingskandaler en et annet eksempel på
hvordan enkeltutøveres opptreden og valg kan påvirke ikke bare utøveren selv, men også hans
eller hennes organisasjon og den idretten han eller hun bedriver. For å sikre at man kommer
best mulig ut hvis en slik medieskandale skulle oppstå, er det nødvendig at organisasjonene
jobber kontinuerlig med planer for sin kommunikasjon med omverdenen. Det gjelder både
skandaler som går på enkeltpersoner og om organisasjonen skulle havne i en krisesituasjon.
Krisekommunikasjonsplaner er viktige i så måte, slik jeg vil se på senere i kapittelet.
Som gjennomgangen viser, er idretten en særlig fruktbar arena for skandaler. I analysen ser
jeg på hvordan Carew/Riise- og Mikel-saken ble fremstilt som skandaler av media, og dermed
gjorde at Norges Fotballforbund og FC Lyn Oslo måtte kjempe for å gjenreise tillitt. Ikke bare
på grunn av selve hendelsene, men fordi media satt de to organisasjonene i et uheldig lys.

2.3 Samfunnskontakt og kildeforhold
2.3.1 Informasjon og samfunnskontakt
Man kan hevde at mediene preges av ulike gruppers behov for publisitet (Allern 2001: 19). I
denne delen vil jeg se nærmere på hvordan aktører opptrer for å skaffe seg ønsket
oppmerksomhet, hvordan forholdet mellom media og kildene fungerer og hvordan
organisasjoner forholder seg til omgivelsene når de blir rammet av en krisesituasjon.
Som jeg har sett på i det foregående er det flere aspekter som ligger til grunn for hva media
dekker, hvordan saker blir dekket og hvem som kommer i medias søkelys. For å oppnå ønsket
mediedekning må organisasjonenes opptreden være i samsvar med medias og omverdenenes
syn på hva som er riktig og galt. Den som driver med informasjon og samfunnskontakt ønsker
ikke bare å informere, men også å kommunisere. Kommunikasjon er en toveisprosess som gir
organisasjonen mulighet til å justere kurs og budskap ettersom den får kjennskap til
omgivelsenes holdninger og behov (Ihlen og Robstad 2004: 12). Det er ikke bare med media
en organisasjon kommuniserer, men også med resten av sin omverden. Hvem denne
omverdenen består av, hva omverdenen mener, og hva som foregår i omverdenen, er viktig å
kartlegge for at kommunikasjonen skal bli mest mulig hensiktsmessig. Teoretikeren Chun
Wei Choo definerer omverdenanalyse som det å målrettet samle inn informasjon om
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hendelser, trender og aktører i en organisasjons omgivelser og bruke denne kunnskapen til å
planlegge fremtiden (Choo 1998 i Ihlen og Robstad 2004: 53). Organisasjonens
kommunikasjonsstrategi og organisasjonskart kan være viktige virkemidler for å kartlegge og
tilrettelegge sin kommunikasjon med omgivelsene. Både NFF og FC Lyn Oslo gjør i sine
kommunikasjonsstrategier og organisasjonskart det klart hvem som er deres omverden,
hvordan kommunikasjonen med denne skal foregå og hva som er målet med
kommunikasjonen. Selv om organisasjonen må forholde seg til hele sin omverden, kan den
også ha målgrupper som kommunikasjonen retter seg spesielt mot. Jeg vil se nærmere på både
kommunikasjon med omverden og målgrupper for de to organisasjonene i analysedelen.
De som har ansvar for informasjon og samfunnskontakt må tenke strategisk. Hvilken
informasjon skal vektlegges, og hvilken skal gjøres mindre synlig eller gjemmes bort? Hvem
er potensielle samarbeidspartnere og allierte, og hvordan skal man få disse med på laget?
Hvem er motstandere og hvordan skal disse beseires eller undergraves? (Hager & Burton
1999: 21). Som informasjonsansvarlig må man prøve å skape et bilde over alle potensielle
sider og aktører ved en situasjon.
Media er selvfølgelig ikke en alliansepartner på noen som helst måte,
men brukt på riktig måte og hvis vi gjør de riktige tingene, er media
ufarlige i den forstand at det ikke er noen som er ute etter oss. (Roger
Solheim 23.03.06)
Publisitet er viktig for en organisasjon som skal overleve på et kommersielt marked. Men for
å oppnå medias oppmerksomhet, bør gjerne organisasjonenes budskap være formet på en slik
måte at den passer inn i medienes rammer. Siden organisasjonene vet at media setter pris på
hardtslående retorikk, kan det gjøres vurderinger om det er viktigst å få frem alle sakens sider,
eller om det ikke er så viktig med nyanser eller forbehold. Det siste kan gjøre det lettere å
oppnå mediedekning. Kjennskap til de ulike medienes arbeidsmåter er avgjørende i denne
forbindelsen (Ihlen og Robstad 2004: 155). Tabloidavisene kan ha en annerledes måte å
fremstille saker på enn abonnementsavisene, og da kreves det ulike måter å uttrykke seg på. I
tabloidpressen kan det være viktigere å legge vekt på tydelige og spissformulerte budskap,
mens det i abonnementsavisene kan stilles høyere krav til seriøs informasjon. Ulike
fjernsynskanaler kan også ha ulike agendaer og måter å fremstille saker på, og dette kan være
nyttig for organisasjonene å være bevisste på.
For at organisasjonene skal kunne ha et overtak på media, må de opptre aktivt som
premissleverandører og primærkilder. Å tilby media bestemte nyheter er også et vern mot at
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journalistene graver mye på egenhånd (Allern [1992] 1996: 149). Selv om journalister og
informatører kan oppfattes som motparter, er de vel så mye medspillere i kampen om kontroll
over nyhetsbildet (Allern 1997: 184). Organisasjoner og personer som er ansett som gode
investeringsobjekter har derfor en strategisk fordel (Eide 1991: 32). For å bli et godt
investeringsobjekt må man fremstille saker på en slik måte at de virker attraktive for media. I
idretten er det lettere for kilder som fyller visse krav å slippe til. Profiler spiller inn, det
samme gjør konfliktperspektivet. For eksempel skapte den amerikanske kunstløpsporten store
overskrifter over hele verden før og under OL på Lillehammer i 1994, da Nancy Carrigan og
Tanya Harding fremsto som bitre fiender. Slik skapte kildene i samarbeid med media interesse
for idrettsgrenen. Samtidig er ikke all reklame god reklame, et negativt mediefokus kan
ødelegge idrettsgrenens, utøvernes eller idrettsorganisasjonens ry og rykte. Organisasjonenes
interesser kan derfor komme i konflikt mellom medias nyhetskriterier og det idretten helst vil
fokusere på. For media er det ofte vel så interessant å dekke det som foregår utenfor
idrettsarenaen, mens organisasjonene gjerne vil legge vekt på det sportslige. Å finne en
kombinasjon som tilfredsstiller både medias og organisasjonens ønsker, er en stor utfordring
for idrettsorganisasjonene.
Selv om konflikt er et viktig element i journalistikken, og negative nyheter gjerne foretrekkes
fremfor positive, er det ikke bare i idrettsorganisasjonenes, men også i medias interesse å
fremstille idrett på en engasjerende måte. Idrettsorganisasjonene er leverandører av
underholdning og populært mediestoff, og dermed er det viktig for media å skape et bilde av
idrett som noe positivt. Til tross for at begge parter har noe å vinne på at idrett fremstilles på
et engasjerende vis, er det et faktum at konflikter er godt stoff. Ikke minst gjelder dette for
hendelser som bryter med de verdiene som forbindes med idretten, slik slåsskampen mellom
Carew og Riise gjorde, og hendelser som viser at dagens sportsverden er en råtten industri,
slik det var tilfelle i Mikel-saken.
For den eller de som driver med informasjon og pressekontakt er det i følge Coombs (1999)
noen grunnleggende kommunikasjonsregler som gjelder: vær ærlig, si aldri ”ingen
kommentar”, vær tydelig og klar, ikke mist besinnelsen overfor en journalist, rett på feil og
desinformasjon, opptre kontrollert og bry deg om saken. NFF har et eget regelverk de kaller
medievettregler. Medievettreglene gir en innføring i hvordan man skal opptre i media og er i
tråd med Coombs regler. For eksempel sier NFFs medievettregler at man skal hjelpe
journalisten med å fremskaffe fakta og mer informasjon, helst ikke si ”ingen kommentar” og
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ikke lyve. Også FC Lyn Oslo har slike retningslinjer. I analysen diskuterer jeg Coombs
kommunikasjonsregler i forhold til de to organisasjonenes retningslinjer.
De to casene mine kan sies å være medieføljetonger med grunnlag i en konflikt. I en
medieføljetong som bygges opp omkring konflikter, vil aktørene foreta en strategisk
tilpasning og utnytte medieoppmerksomheten til sin fordel gjennom dramaturgisk formidling.
Slik kjemper aktørene om å gi legitimitet til ulike tolkninger og løsninger av problemer (Eide
og Hernes 1987: 19), for å få media på sin side i konflikten. Den som sitter igjen med medias
gunst har også lettere for å oppnå aksept og gjennomslag for sine meninger hos publikum
fordi media spiller en viktig rolle som opinionsdanner. Da gjelder det å fremstå som en åpen,
ærlig og tilgjengelig kilde. Forholdet mellom media og kildene er altså av stor betydning for å
oppnå ønsket mediedekning, noe jeg går inn på i neste avsnitt.

2.3.2 Forholdet mellom media og kildene
Makten forskjellige aktører har i et system er basert på hva de kontrollerer, og hvor interessert
andre er i det de kontrollerer. Dersom en aktør har makt over den andre aktøren, vil følgelig
den sistnevnte aktøren være avhengig av den første aktøren. En aktørs makt ligger i hans eller
hennes kontroll over verdifulle hendelser. I et forhold mellom aktører hvor hver innehar
ressurser, har den parten med minst interesse i ressursene som den andre kontroller, størst
makt. Dette gir den parten med mest makt størst evne til å diktere resultatet av nye hendelser
som påvirker begge partene i forholdet (Simonsen 2000: 14-17). Media og kildene er to slike
aktører med et forhold til hverandre. Men hvem sitter med makten i forholdet? Det er ikke
bare media som velger kilder. Kilder kan påvirke maktforholdet ved å henvende seg til noen
bestemte redaksjoner og journalister fremfor andre. Kildene kan med vilje lekke nyheter til en
spesiell medieinstitusjon, og kildene kan legge vekt på spesielle hendelser og aspekter ved
disse hendelsene overfor media. På denne måten legger kildene nyhetenes premisser.
Jeg prøver å gi alle journalister lik info så godt jeg kan. Men jeg legger
journalister i kategorier. Jeg vet hvem jeg kan si alt og hvem jeg ikke kan
si alt til. Det er synd at det skal være sånn. (Morgan Andersen 22.03.06)
Om det er kildene eller media som sitter med mest makt avhenger av hendelsens art, hvor
avhengig media er av kildenes informasjon og hvor strategisk kildene arbeider. Kildenes
påståelighet, tilsynelatende troverdighet, tilgjengelighet og siteringsegenskaper kan også
påvirke kildenes mulighet til dominans i nyhetsdekningen (Shoemaker & Reese [1991] 1996:
182). I Carew/Riise-saken var media avhengig av kilder for å få vite hva som faktisk hadde
skjedd, men de var ikke like avhengig av ansatte i NFF som kilder. Det var heller slik at
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media tvang NFF på banen ved at forbundet så seg tjent med å svare på medias tiltaler.
Samtidig var media avhengig av uttalelser fra landslagsledelsen og landslagsspillerne for å
kunne skape dramatikk og en langvarig konflikt. I begynnelsen av Mikel-saken var det stort
sett bare Lyn som uttalte seg til media, og slik fikk sitt syn ut i offentligheten. I denne saken
var det mye hemmelighetskremmeri, og media var derfor i stor grad avhengig av informasjon
fra kildene.
De profesjonelle kildene ønsker tilgang til nyhetsbildet, samtidig som de har interesse av at
visse typer informasjon ikke slipper ut. Forholdet mellom media og kildene handler om
forhandling om hvem som sitter med kontrollen og hvor mye kontroll partene har over
hverandre. I denne dragkampen teller både økonomiske og kulturelle ressurser, menneskelig
kreativitet og talent og ikke minst gode forhold mellom partene (Allern 1997: 84). Store
økonomiske ressurser kan være til hjelp for kildene fordi det gir dem mulighet til å ansette
flere til å drive med informasjon eller skaffe hjelp fra kommunikasjonsbyråer. For media blir
det lettere å drive kritisk journalistikk med økte midler til å bruke mer tid på hver sak, sette
flere journalister på saken og bruke økonomiske ressurser til å få tilgang til kildemateriale.
Informasjonssubsidier og informasjonshindre er ressurser organisasjonene kan benytte seg av
for å skaffe seg bedre kontroll over medienes dekning, og kan på denne måten påvirke
maktbalansen mellom de to. Informasjonssubsidier er strategiske investeringer fra
avsenderens side som har som formål å gi media journalistisk tilpasset informasjon. Med dette
håper organisasjonen å nå frem med sitt budskap til mediets publikum, ved at media benytter
seg av denne tilpassede informasjonen (Allern 1997: 72-73). Informasjonshindre
vanskeliggjør journalistenes arbeid ved at organisasjonene blant annet unndrar saker og
opplysninger fra offentligheten og nekter å uttale seg om saker eller ikke være tilgjengelige
(Allern 1997: 45).
Idrettsorganisasjoner har ofte begrensede midler. Fotballorganisasjonene i Norge har blitt
sterkt profesjonalisert de to siste tiårene, men allikevel er mye basert på frivillighet og
ressursene går i liten grad til administrative forhold. Derfor er det ofte bare én person som
driver med informasjon og samfunnskontakt i fotballklubbene. Dette kan være en utfordring
for klubbene, som er avhengige av medienes dekning. På den annen side er mediene ofte
preget av korte tidsfrister. Dette gjør at de er avhengig av kilder som kan gi dem den
nødvendige informasjonen. Slik er det nødvendig å skape og opprettholde et godt forhold til
organisasjonene. Selv om fotballklubbenes ressurser kanskje er små, kan de allikevel benytte
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seg av informasjonssubsidier, informasjonshindre og andre virkemidler som kan påvirke
medias dekning. Hvem som sitter med makten i forholdet er derfor ikke gitt.
Hvilket forhold kildene har klart å opparbeide til aktørene rundt seg, og hvilket forhold media
har til kildene, spiller også inn i forholdet mellom media og organisasjonene. Grunig, Grunig
og Ehling (1992: 83) lister opp syv variabler som er viktige å vurdere når en skal finne ut om
relasjonene mellom to parter er gode eller dårlige. For det første kommer gjensidighet:
opplever begge parter at forholdet gir et balansert utbytte. Tillitt: stoler partene på hverandre.
Troverdighet: oppfatter partene hverandre som troverdige. Gjensidig legitimitet: anerkjenner
de hverandres eksistens. Åpenhet: er de åpne overfor hverandre. Gjensidig tilfredshet: er de
fornøyd med forholdet. Og til slutt gjensidig forståelse: har de to partene forståelse for
hverandre. Hvordan står det til med disse kriteriene for FC Lyn Oslo og Fotballforbundets
forhold til ulike medieinstitusjoner? Jeg vil se nærmere på forholdet i anlysedelen.
Media er et gode på veldig mange måter. […] Så det handler om å
behandle media på en profesjonell måte. Men ikke forvente at de skal
danse etter vår pipe selvfølgelig. (Roger Solheim 23.03.06)
De fleste journalister har behov for å utvikle et allsidig nett av kilder, og det kan være fare for
at dette arbeidet fører til en gjensidig tilpasning mellom journalist og kilde. Etter hvert kan
samarbeidet utvikle seg til et profesjonelt vennskap som begge parter kan profittere på
(Pedersen 1998: 24). Det er ikke vanskelig å finne eksempler på dette i sportsjournalistikken,
der journalistene ofte jobber tett med organisasjoner og utøvere. Under mesterskap oppholder
de seg på de samme stevnene, og sportsjournalistene har ofte ”sine idretter” som de dekker
spesielt mye. På denne måten oppstår det ofte et mer kameratslig forhold mellom utøverne og
journalistene, og dette kan gi avkastning i en mer positiv medieomtale. Mellom
nyhetsredaksjonene er det også konkurranse om stoff som kan bli nyheter, et kappløp om å
være først ute, og i mange tilfeller et ønske om eksklusivitet. Slik blir kilden en viktig ressurs
for media (Allern 1997: 43). Sindre J. Olsen i Aftenposten jobbet lenge med å få et nært
forhold til både spillere og administrasjonen i FC Lyn Oslo. Da Mikel-saken startet hadde han
allerede opparbeidet seg et forhold til flere av de involverte partene. Dette gjorde Aftenposten
i stand til å få eksklusiv informasjon fra kildene. Dette er spesielt tydelig når det gjelder Mikel
og John Shittu, som ofte valgte å henvende seg til Aftenposten.
Jeg begynte i Aftenposten i januar 2004. Da så jeg at det var få
journalister som var gode på Lyn. Jeg bestemte meg derfor på å satse på
Lyn og så at det var et potensial for å lage stoff på klubben. Så da jobbet
jeg ganske tett med Lyn i i hvert fall et år før denne saken eksploderte.
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Det gjorde at jeg hadde god kontakt med folk i Lyn den dagen det skjedde.
Mye bedre kontakt enn kanskje mange andre journalister. (Sindre J.
Olsen 27.03.06)
Jo mer tilpasset kildenes budskap er en journalistisk form, jo enklere er det for journalistene å
bruke det ferdige budskapet. Samtidig ser de fleste journalister det som sin oppgave å
presentere saker med et uavhengig og kritisk blikk, og ta på seg oppgaven som samfunnets
vaktbikkje og den fjerde statsmakt. Det betyr at de skal komme med et uavhengig syn på
saken, og ikke bare presentere en kildes mening som informasjon. I mine to eksempler, som
kan sies å dreie seg om krisesituasjoner innen idretten, stilte media kildene opp mot hverandre
og stilte kritiske spørsmål til de involverte partene. Samtidig tok de mer hensyn til noen kilder
enn andre. Hvilke kilder som fikk uttrykke seg og fikk sympati, varierte i ulike faser i sakene.
I en slik konfliktsituasjon er det viktig at journalisten utøver kildekritikk og stiller seg kritiske
til kildenes skjulte budskap og ønsker med sin kommunikasjon, slik at kildene ikke får
mulighet til å utnytte journalisten. Kildekritikk forutsetter at kildene undersøkes og at
opplysninger dobbeltsjekkes. Målet med kildekritikken er å sikre at journalistens fremstilling i
størst mulig grad gir et sant bilde av situasjonen, basert på at man har oversikt over ulike
synspunkter i tilknytning til en sak (Grøterud 2001: 274). I sportsjournalistikken er det hevdet
å være liten grad av kildekritikk. Dette henger sammen med at sportsjournalistikken
balanserer mellom det å opplyse publikum om forhold innen idretten og det å underholde
publikum. Fokuset blir dermed ofte på underholdning fremfor realisme.
Det er ikke helt uvanlig at sportsjournalistene er påvirket av sine kilder. Iblant kan det være
umulig å sjekke kildenes troverdighet, men ofte er det tidsfrister, mangel på ressurser eller rett
og slett mangel på fantasi som gjør at man kjøper de versjonene kildene serverer. Iblant er det
kildene som styrer budskapet, iblant er noen kilder mer tilgjengelige enn andre, og enkildejournalistikk er heller ikke uvanlig i sportsjournalistikken (Thurén 1986: 84). Hvordan
forholdet mellom media og organisasjonene er, og hvordan dette påvirker det journalistiske
produktet, kan bestemmes av hvem som sitter med makten i forholdet, og hvem som er mest
avhengig av den andre parten. Hva som preger forholdet mellom idrettsorganisasjoner og
media, hvordan organisasjonene legger opp til bestemte budskap, samt medienes kildekritiske
blikk eller mangelen på denne, vil jeg diskutere nærmere i analysedelen.

2.3.4 Krisekommunikasjon
Det er ikke alltid like klart hva som kan betegnes som en krise. Hva media definerer en
hendelse som, er viktig for hvordan de involverte partene definerer saken. I mine to saker kan
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det diskuteres om hendelsene er krisesituasjoner eller ikke. Sakene utgjorde ingen fare for
samfunnet rundt, eller hadde stor innvirkning på publikums liv. Sakene utspilte seg først og
fremst på sportssidene og hadde ikke bare en opplysnings- og nyhetsfunksjon, men også
underholdningsverdi. Men for de berørte partene fremsto sakene som krisesituasjoner. Deres
rykte og omdømme ble satt under stor påkjenning, og sakene krevde at krisekommunikasjon
ble tatt i bruk. Derfor ble det gjort bevisste valg på hvem som skulle uttale seg om hva, hvem
som skulle ta støyten for situasjonen og planer ble lagt for hvordan organisasjonen skulle
klare å bygge opp omdømmet sitt etter hendelsen.
Man kan aldri sikre seg fullstendig mot en krisesituasjon, men det finnes måter for
organisasjonene å unngå å bli rammet av uheldige hendelser, og metoder for å redusere
skadevirkningene av hendelser som er umulige å unngå. Krisekommunikasjon tar for seg
hvordan man skal kommunisere ikke bare under og etter en krise, men også hvordan man kan
forberede seg på uheldige hendelser, og kan oppsummeres i tre faser. Før krisen kan man
kommunisere for å forhindre kriser og planlegge strategier for kommunikasjon for kriser som
vil kunne ramme. I krisen kan man kommunisere med krisens interessenter og berørte aktører,
og håndtere utfordrende saker. Etter krisen kan man kommunisere for å gjenreise tillitt og
omdømme, og lære av det som har skjedd (Ihlen og Robstad 2004: 103). Det dreier seg altså
om fire grunnleggende elementer. Forhindring, forberedelse, handling og læring(Coombs
1999: 4).
For å lage en krisekommunikasjonsplan trenger man informasjon om ulike krisetyper,
informasjon om potensielle kriser, samt hvilke grep som blir tatt for å forhindre en krise.
Krisekommunikasjon er ment som en hjelp for å minske effektene av en krise ved å gi
veileding til håndtering av krisen (Coombs 1999: 3). Det er ikke mulig å foreskrive hvordan
det er lurt å reagere i enhver krise, men det er allikevel mulig å planlegge en del ting som kan
forutsees og lage en overordnet strategi som klargjør hvordan organisasjonen vil prioritere å
kommunisere i en krise. Det er også mulig å lage planer for representative krisetyper som har
overføringsverdi til andre typer kriser. Fordi kriser vil ha kjennetegn som går igjen i flere
typer kriser, kan krisekommunikasjonsplaner for én type krise brukes på lignende kriser
(Coombs 1999: 62). En krisestrategi kan for eksempel inneholde punkter som hvilke kriser
som kan ramme, hvem de ulike krisene kan ramme, hvilke kommunikasjonsutfordringer som
vil kunne oppstå, hvordan utfordringene kan håndteres og hvilke tegn som kan fortelle at en
krise er på vei. I Carew/Riise-saken var det for eksempel episoder i forkant av slåsskampen
som kan ha ledet til denne hendelsen. Det var uro og dårlig stemning i landslaget på grunn av
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manglende resultatmessig uttelling og Carew hadde etter kampen mot Bosnia bare to dager før,
6. september, opplevd rasistiske tilrop fra det bosniske publikum, noe som kan ha vært
årsaken til at han reagerte så kraftig på Riises provokasjon i Drammen. Media hadde også
skrevet mye om den dårlige kulturen i landslaget og den manglende respekten blant spillerne
for landslagssjefen. Bruk av mobiltelefon midt under trening ble brukt som eksempel på
manglende respekt og for liten disiplin blant spillerne. På tross av disse signalene virket
landslagsledelsen og NFF svært uforberedt når hendelsen inntraff, noe som påvirket
kommunikasjonen. Både kommunikasjonsstrategi og krisekommunikasjonsregler ble brutt.
FC Lyn Oslo virket langt mer forberedt i sin kommunikasjon i starten av Mikel-saken. Dette
var fordi klubben forsto at deres handlinger kunne ha negative konsekvenser og bli en sak for
media. I starten av saken fremsto derfor Lyn på en velforberedt og troverdig måte, men
ettersom de andre partene i saken begynte å så tvil om Lyns hensikter, forandret også medias
bilde av saken seg, og Lyn fikk mer enn nok å gjøre med å svare på tiltaler fra motpartene.
En organisasjon som håndterer en krise på en god måte kan komme ut av situasjonen med
styrket anseelse. En krise kan på denne måten være en god mulighet for organisasjonen til å
demonstrere de kvalitetene den innehar. Men dersom organisasjonen ikke klarer å innfri
omgivelsenes behov for kommunikasjon eller opptrer på en måte som ikke blir akseptert, kan
det lett oppstå belastende kriser i krisen (Ihlen og Robstad 2004: 103-104). For å opptre på en
akseptert måte må den kriserammede aktøren være forberedt på hvordan eventuelle kriser
håndteres, og opptre sannferdig og ærlig. Troverdighet er viktig under en krise fordi det alltid
vil eksistere ulike teorier og oppfatninger. Under en krisesituasjon oppstår det også fort rykter,
og for å motbevise et rykte er det avgjørende for aktøren å fremstå som mer troverdig enn den
som satt ut ryktet. En krise krever at organisasjonen reagerer kjapt og kommer med en
forklaring raskt, før andre rekker å komme med en versjon som setter organisasjonen i et
dårlig lys (Coombs 1999: 115). Organisasjonen må også levere en konsis og samstemt versjon
av krisen, det bør eksistere offisielle talsmenn og andre bør hindres i å uttale seg. Det er ofte
uttalelser fra uoffisielle personer som starter rykter og spekulasjoner (Coombs 1999: 117).
Det at jeg og generalsekretæren har god kontakt helt i begynnelsen av en
situasjon er ekstremt viktig, og det har vi gode rutiner for nå. Det hadde
vi ikke under Carew/Riise-saken, og det lærte vi enormt mye av. For der
kom vi veldig skjevt ut fra starten og da er det så uendelig mye tyngre å
håndtere det etterpå. (Roger Solheim 23.03.06)
I casene finner jeg eksempler på at uoffisielle personer som uttalte seg førte til at sakene fikk
et større omfang, og medførte at det ble stilt spørsmålstegn til organisasjonenes og personenes
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troverdighet. En annen viktig faktor er å være tilgjengelig for media, besvare medias
henvendelser innen rimelig tid og vise villighet til å uttale seg om saken på et ærlig vis. Mine
to eksempler var begge konfliktsituasjoner der den ene parten ikke viste like stor villighet som
den andre til å uttale seg til media. Slik oppnådde den parten som uttalte seg å få medias tillit
og ble fremstilt i et bedre lys enn den parten som ikke uttalte seg.
Løste FC Lyn Oslo og Norges Fotballforbund situasjonene best mulig, eller kunne en annen
løsning ført til bedre resultater? Dette spørsmålet vil jeg diskutere nærmere i analysekapittelet.

2.4 Begrunnelse for valg av teori
Teorikapittelet mitt har tatt for seg en rekke teorier. På grunn av oppgavens plassbegrensning
har jeg ikke mulighet til å gå dypere inn på de ulike teoriene. Jeg har valgt å bruke såpass
mange teorier fordi jeg mener det er best for å kunne svare på oppgavens problemstilling på
en tilstrekkelig måte. Problemstilling tar for seg to store spørsmål, og det er flere sider ved
både medias fremstilling, idrettsorganisasjoners arbeid mot media og forholdet mellom media
og organisasjonene jeg ønsker å se nærmere på. Av den grunn har jeg valgt en vid og grunnere
teori enn å fordype meg i noen få teorier, noe jeg tror ville gitt et dårligere grunnlag for å
svare på problemstillingen.
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3. Metode
For å finne svar på problemstillingen og undersøke mine to eksempler, har jeg benyttet meg
av kvalitative metoder. Jeg har valgt å kombinere intervjuer og innholds/dokumentanalyse for
å sikre validiteten og for å få tilstrekkelig kunnskap om sakenes kontekst (Larsson 2000: 52).
Oppgaven kan kalles en casestudie. For å finne svar på problemstillingen har jeg valgt å se
nærmere på to caser. I dette metodekapittelet vil jeg gå nærmere inn på hva casestudiene mine
innebærer, valgene av metode, og hvorfor jeg har valgt å se bort fra kvantitativ metode og
konsentrerer meg om kvalitativ. Jeg vil også gå nærmere inn på svakheter og styrker ved de
metodene jeg har valgt og se på hvordan reliabilitet og validitet blir ivaretatt.

3.1 Valg av metoder
Ved valg av metoder prøvde jeg å i størst mulig grad å være bevisst på hva sluttmålet med
oppgaven min var. Hva er studiens formål og hvordan skal det endelige produktet fremstilles?
(Kvale [1997] 2001: 57). Valg av analysemetode avhenger av hva som skal analyseres og av
hvorfor; formålet med metoden. Den teoretiske oppfatningen av hva som skal undersøkes bør
generelt gi grunnlag for å avgjøre hvordan; hvilke metoder som skal benyttes for å analysere
innholdet (Kvale [1997] 2001: 114).
Oppgavens problemstilling er todelt, den tar for seg medias dekning og den ser nærmere på
organisasjonenes arbeid mot media. Jeg bruker dokument- og avisanalyse for å finne svar på
begge delene av problemstillingen. Jeg ser nærmere på dokumenter jeg har fått tilgang på fra
de involverte organisasjonene. Dette er mediestrategier, krisekommunikasjonsplaner og
evalueringer. Samt at jeg analyserer utvalgte avisartikler. Disse avisartiklene er en viktig del
når det kommer til å sette det teoretiske grunnlaget i spill.
En ren analyse av dokumentene ville gitt et knapt grunnlag for å kunne svare på
problemstillingen. Jeg fant det derfor essensielt å foreta intervjuer med de involverte partene i
de to casene. Jeg intervjuet informasjonssjef i NFF Roger Solheim og VG-journalist Knut
Svegaarden i Carew/Riise-saken, og Morgan Andersen, daværende direktør i FC Lyn Oslo, og
tidligere journalist i Aftenposten, Sindre J. Olsen i Mikel-saken. Intervjuene ble foretatt for å
få en mer kunnskap om sakene og bekrefte eller avkrefte mine antagelser.

3.2 Hvorfor kvalitativ og ikke kvantitativ metode?
Problemstillingen min stiller spørsmål rundt hvordan medias tekster fremstår. Jeg synes en
kvalitativ analyse egnet seg best til å gi en karakteristikk av hvordan sakene ble fremstilt av
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media. Dette er fordi kvalitativ metode i motsetning til kvantitativ metode ikke bare ser på
ordene som er brukt og teller disse, men også ser på betydningen av disse ordene (Hellevik
[1971] 1999: 111). Selv om det kunne være interessant å ha en kvantitativ telling av antall
negative og positive artikler om de ulike partene eller om konfliktene slik mediene fremstilte
dem, nøyer jeg meg med å ta et generelt overblikk over alle artiklene, og går ikke inn på en
mer nøyaktig telling. Jeg har allikevel talt over antall artikler, fordi dette viser omfanget av
sakene, noe jeg finner nyttig for å kunne si noe nærmere om medias agendasetting og
påvirkning. Intervjuene er også av en kvalitativ art.

3.3 Sakenes omfang
Mine utvalgte analyseobjekter er begge saker som oppnådde massiv dekning i media, men
dekningen er ulik for de to sakene. Selv om Carew/Riise-saken ble satt i sammenheng med
generelle tendenser i landslaget og med de to fotballspillernes personligheter og liv, dreide
deg seg om én enkelt episode. Derfor var dekningen av saken stor de første dagene etter
hendelsen, og dabbet så av relativt kjapt etterpå. Saken fikk et nytt høydepunkt da Carew et
halvt år etter hendelsen gjorde comeback på landslaget. Mellom disse to høydepunktene og
etter andre høydepunkt har saken stadig blitt referert til i ulike sammenhenger. Man kan si at
selve saken har et tidsperspektiv på ca et år.
Mikel-saken omhandler ikke én enkelt hendelse, men er preget av nye opplysninger som
driver handlingen fremover. Selv om det er Mikels signering av en kontrakt om fire års spill
for Manchester United som startet det hele, er det stadig nye hendelser og vendinger som
holder liv i saken, og siste kapittel er ennå ikke skrevet. Dekningens omfang har vært
varierende. I starten ble saken dekket i stor grad, så var det helt stille en periode, før neste
kapittel ble skrevet. Slik har det holdt på i de over to og et halvt årene saken har vedvart. I
enkelte perioder har Mikel-saken vært den saken som har fått mest dekning i norske medier,
for så å gå flere måneder til neste gang saken nådde medias agenda. Saken avsluttes ikke før
rettsaken mot Morgan Andersen er ferdig, noe som i hvert fall ikke skjer før første halvdel av
2008. Dette gir saken en tidsramme på ca tre år.

3.4 Casestudier
En casestudie er en detaljert studie av ett enkelt eller noen få tilfeller, enten for dets eller deres
egen skyld, eller fordi man mener at tilfellet eller tilfellene belyser et generelt fenomen.
Casestudier defineres ofte ved at det kun er ett enkelt tilfelle som studeres, men flere
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fenomener kan også studeres nærmere. En studie der flere caser studeres, gir mulighet for en
komparativ casestudie.
Robert K. Yin (2003) mener at man kan finne ut av hva slags forskningsmetode som passer
best for sin undersøkelse ved å vurdere problemstillingen og analyseobjektene etter tre ulike
kriterier. De tre kriteriene er hvilke forskningsspørsmål oppgaven inneholder, graden av
kontroll man har over de faktiske hendelsene og om det fokuseres på historiske eller nåtidige
hendelser. Han setter opp fem forskningsmetoder som alle fungerer for å kunne besvare ulike
varianter av de tre spørsmålene. De fem metodene er eksperiment, survey-undersøkelse,
arkivanalyse, historisk analyse og casestudier. Når man spør seg hvordan og hvorfor, når man
ikke har kontroll over begivenhetene og når man ser på samtidige hendelser, passer
casestudier best (Yin 2003: 5). Oppgavens problemstilling tar for seg hvordan media
dramatiserer sportsskandaler og hvordan forholdet mellom idrettsorganisasjoner og media er.
Jeg har ikke kontroll over de to casene jeg benytter meg av for å finne svar på
problemstillingen. Det er snakk om nåtidige hendelser, casene er hendelser som henholdsvis
er avsluttet for kort tid tilbake og som ennå foregår. Oppgaven min passer altså inn i Yins
kriterier for casestudier. Yin skriver også at casestudier passer best for å se på fenomener i sin
virkelige kontekst og når det er klar sammenheng mellom fenomenet og konteksten (Yin 2003:
13). Casestudier gjør det mulig å gi en helhetlig beskrivelse av det som studeres (Postholm
2005: 50). Casene mine foregår i sin virkelige kontekst, jeg har ikke oppkonstruert hendelsene
som et eksperiment. Og denne konteksten spiller en viktig rolle for å kunne si noe om casenes
generelle gyldighet.
Å trekke generelle slutninger ut i fra casene, er et viktig poeng i oppgaven. Andersen ([1997]
2005) mener at spørsmålet ikke er hvorvidt hendelser er unike i historisk forstand, men i
hvilken grad det er mulig å trekke ut mer allmenne trekk ved strukturene og prosessene.
Generalisering er et spørsmål om grader og ikke enten-eller, skriver Andersen (Andersen
[1997] 2005: 128). På denne måten kan man vurdere i hvilken grad casene mine egner seg for
generalisering. De to casene jeg tar for meg bruker jeg for å kunne si noe om disse
situasjonene spesielt, men også for å kunne si noe mer generelt om hvordan idrett fremstilles
av media, hvordan media setter dagsorden og hvordan idrettsorganisasjoner jobber for en
ønsket mediedekning. Når man velger ut enkelte caser man undersøker for å besvare et mer
generelt fenomen, stilles man overfor to spørsmål: Hvilke andre egenskaper kunne en ha
funnet enn de som gjaldt for de enhetene som er undersøkt? Hvor typiske er egenskapene til
disse casene i forhold til andre enheter av samme type? (Hellevik [1971] 1999: 98). Ved å
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velge andre caser enn de to jeg valgte, kunne disse kanskje ha sagt noe annet om den generelle
teorien. Men for å sikre best mulig generaliserbarhet, har jeg valgt å se på to hendelser, og
undersøke hvordan disse ble dekket i to ulike aviser. Dessuten har jeg valgt ut de to sakene
som jeg tror passer best for å besvare problemstillingen. Selv om jeg gikk dypt inn i to caser,
er målet med dette altså ikke bare å få større kunnskap om de to sakene, men skaffe meg mer
generell innsikt, og komparative case-studier gir gode muligheter for å etablere slike
forklaringsmodeller (Andersen [1997] 2005: 104).

3.5 Kvalitativ innholds- og dokumentanalyse
3.5.1 Tilgang til dokumenter og avisartikler
I analysen benytter jeg meg av utvalgte avisartikler fra VG og Aftenposten. Artiklene er valgt
ut på grunnlag av viktighetsgrad, interessante vinklinger og kriterier i forhold til teorien min.
I Mikel-saken har jeg alle Aftenpostens og Aftenposten Aftens artikler fra og med mandag 9.
mai 2005 og frem til 27. oktober 2007. I Carew/Riise-saken har jeg benyttet meg av A-tekst
sitt arkiv. Jeg har her en ganske komplett samling av alle artiklene som sto i VG om saken fra
den startet 9. september 2003 og frem til 1. januar 2006. Artiklene hentet fra A-tekst har ikke
bilde, men bildeteksten er skrevet, og det er opplyst om hvor i avisen artikkelen befinner jeg
og om den har fått forsideplass. For de artiklene jeg velger å se ekstra nærme på i analysen,
har jeg studert disse på mikrofilm. Jeg har valgt den begrensede tidsperioden fordi det meste
som ble skrevet om de to sakene befinner seg i disse periodene, og viktigheten av sakene er
ikke lenger like høy etter disse tidspunktene.
Når det gjelder strategidokumenter fra FC Lyn Oslo og Norges Fotballforbund, har jeg fått
disse av henholdsvis informasjonssjef i NFF, Roger Solheim og informasjonssjef i FC Lyn
Oslo, Joachim Westher Andersen. Fra NFF fikk jeg tilsendt kommunikasjonsstrategi,
medievettregler, en evaluering av mediestrategien i Carew/Riise-saken og opplegg for
debatter vedrørende Carew/Riise-saken. Fra FC Lyn Oslo fikk jeg kommunikasjonsstrategi og
regler for ekstern kommunikasjon samt klubbens organisasjonskart.

3.5.2 Analyse av dokumentene
Dokumentanalyse er en betegnelse for systematisk analyse av skrevne
eller audiovisuelle beretninger som ikke er produsert eller generert av
forskeren selv (Syvertsen 2004: 215)
Jeg benytter meg av dokumentanalyse for å studere casene nærmere. I oppgaven analyserer
jeg enkelte avisartikler, men jeg går ikke inn på noen dyp tekstanalyse med narrative
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elementer. Jeg ser først og fremst på mediedramaturgien, rammelegging og bruken av grafiske
virkemidler, samt teksten i forhold til nyhetskriterier. Jeg går ikke nærmere inn på lesernes
reaksjoner i min analyse, men jeg ønsker allikevel å beskrive hvordan tekstene henvender seg
til publikum på. Ved å bestemme hvordan tekster henvender seg til sine tenkte eller forutsatte
mottakere, altså beskrive avisens stil, vil en kunne få frem holdninger og forestillinger hos
redaksjonen om det tenkte publikum, men også kunne si noe om hvilke typer mottakere
teksten forutsetter (Østbye m.fl. 2002: 75). Jeg ser også nærmere på hvordan artiklene
rammelegges. Hva legges det vekt på? Er artikkelen positivt eller negativt vinklet? Vinklingen
blir det journalistiske uttrykket for hvordan en griper an en hendelse, og hvilke sider det
fokuseres på for å lage en sak. Tolkning av meningsinnholdet som kommer frem fra avisenes
rammelegging benyttes for å besvare problemstillingen.
En viktig del av analysen av de utvalgte medietekstene, er å se nærmere hvordan de involverte
personene eller karakterene beskrives og fremstilles. Ved å bruke dramaturgi som verktøy når
jeg analyserer teksten får jeg et godt innblikk i hva slags knep journalistene brukte for å skaffe
seg publikums oppmerksomhet i løpet av analyseperioden. Ved å se nærmere på
organisasjonsdokumentene i sammenheng med de teoretiske perspektivene, kan jeg se
hvordan organisasjonene legger vekt på kommunikasjonen med omgivelsene og hva som er
viktigst i denne kommunikasjonen.
I analyse av dokumenter, er det på samme måte som ved intervjuene, viktig å utøve
kildekritikk. Første steg i en kildekritisk analyse er å fastslå dokumentets autensitet. Så må
man prøve å finne ut av hva som er dokumentets hensikt og hva senderen vil oppnå. Man må
også finne ut av hvem som har innhentet informasjonen, hva slags informasjon som er hentet
inn, samt når og hvordan informasjonen ble hentet inn. Til slutt må man se på hvordan
opplysningene stemmer overens med opplysninger fra andre kilder (Syvertsen 2004: 219). Jeg
har forsøkt å utvise kildekritikk ved å forholde meg til disse reglene. Jeg har sett på hva både
organisasjonene ønsker å oppnå med sine kommunikasjonsdokumenter og hva som preger
medias tekster og medias ønsker med tekstene.

3.6 Kvalitative intervjuer
I medievitenskap blir kvalitative intervjuer vanligvis brukt for å analysere produksjon og
mottak av medietekster, medieaktørers virksomhet og strategier, hendelser og episoder i
mediene eller i offentligheten (Østbye m.fl. 2002: 99). Med mine intervjuer ønsker jeg å se
nærmere på forholdet mellom journalister og informatører, hvordan de to jobber mot
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hverandre, hva organisasjoner gjør for å oppnå ønsket mediedekning og hva journalister
legger vekt på i sitt arbeid. Jeg har intervjuet fire personer med ulike roller.
Når man snakker om kvalitative intervjuer er det vanlig å skille mellom tre intervjutyper:
ustrukturerte, semistrukturerte og strukturerte. I ustrukturerte intervjuer er tema og spørsmål i
liten grad definert på forhånd. Semistrukturerte intervjuer, kjennetegnes av at temaene det
spørres om er definert på forhånd. Forut for intervjuet er det gjerne utarbeidet en intervjuguide
som gir generelle retningslinjer for gjennomføringen og styringen av samtalene, og viser
hvilke emner som hovedsakelig skal tas opp i intervjuet (Kvale [1997] 2001: 76). Strukturerte
intervjuer foregår ved at intervjueren stiller intervjuobjektet forhåndsdefinerte spørsmål, og
svarmulighetene er fortrinnsvis åpne (Østbye m.fl. 2002: 102). Jeg valgte å benytte meg av
semistrukturerte intervjuer. Dette fordi jeg ønsket å sammenlikne de ulike svarene jeg fikk på
de samme spørsmålene av de fire intervjuobjektene. Før jeg gikk i gang med intervjuene satt
jeg ned hvilke momenter jeg ønsket å få svar. Jeg satt opp spørsmål som jeg ønsket å stille
alle de fire intervjuobjektene, og jeg satt opp ulike spørsmål til de fire som gikk på spesielle
deler av hendelsene, og hvordan disse opplevdes av de fire objektene. En viktig forutsetning
for fremgangsrike kvalitative intervjuer, er å skaffe seg forkunnskaper om emnet som studeres.
Det trengs både for å gjennomføre et konstruktivt intervju og for å analysere materialet i
etterkant (Larsson 2000: 68). For å få mest mulig ut av intervjuene ble derfor alt det skriftlige
analysemateriale grundig studert, slik at jeg hadde mulighet til å spørre objektene om ting de
hadde uttalt eller skrevet. Selv om flere av spørsmålene går spesielt på den ene situasjonen,
kan svarene brukes til å si noe mer generelt om hvordan sportsjournalister og deres kilder
forstår hverandre og deres eget arbeid.

3.7 Hvorfor akkurat disse intervjuobjektene?
Selve utvelgelsesprosessen for å finne de mest hensiktsmessige intervjuobjektene, er preget av
intervjuobjektenes representativitet. Hvem man velger ut avhenger av hva studien vil si og
hva man vil at utvalget skal representere (Larsson 2000: 56). Jeg så det som viktig å begrense
antall intervjuer. Intervjuene er en viktig del av oppgaven, men analyse av avistekster og av
kommunikasjonsstrategier er like viktig. Det var også svært mange involvert i disse sakene,
og jeg valgte ut de fire jeg synes var viktigst. I etterkant av intervjuene synes jeg at jeg fikk
svar på mine spørsmål og nok informasjon av disse til at oppgavens validitet ivaretas.
Jeg har i begge sakene valgt å se bort i fra hvordan utøverne selv mener at de opptrådte. Dette
er rett og slett fordi det ikke er det jeg analyserer. Med problemstillingen vil jeg se nærmere
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på hvordan organisasjonene forholdt seg til media i situasjonene. Og selv om utøvernes
reaksjoner og utspill spiller inn i analysen, er det utøvernes oppførsel som representanter for
organisasjonen og ikke hvordan de selv opplevde situasjonen som er viktig for analysen. Av
den grunn har jeg valgt å intervjue administrativt ansatte i de to organisasjonene.

3.7.1 Valg av intervjuobjekt i Norges Fotballforbund
I Carew/Riise-saken var det svært mange involverte, og de aller fleste av disse hadde en eller
annen tilknytning til NFF. Jeg valgte ut Roger Solheim som intervjuobjekt, fordi han som
informasjonssjef i Fotballforbundet er den som er ansvarlig for den kommunikasjonen NFF
presenterer både innad og utad. Jeg opplevde en stor åpenhet fra Solheims side, både i forhold
til å få dokumenter og i intervjusituasjonen. Dette henger nok mye sammen med
Fotballforbundets generelle strategi om å fremstå som en åpen organisasjon. Solheim tok mye
kritikk på vegne av forbundet for hvordan Carew/Riise-saken ble behandlet fra deres side.

3.7.2 Valg av VG-journalist
Når jeg skulle velge journalist i Carew/Riise-saken, gikk jeg systematisk gjennom alle
artiklene VG hadde som omhandlet saken, og laget en oversikt over journalistene som dekket
denne og hvor mange saker hver av dem hadde skrevet. Jeg endte til slutt på Knut Espen
Svegaarden, fordi han hadde skrevet flest artikler om Carew/Riise-saken, og dessuten var han
til stede under selve episoden og startet saken. Svegaarden var villig til å stille til intervju,
men svarte svært unnvikende på kritiske spørsmål. Allikevel føler jeg at jeg fikk svar på det
jeg hadde behov for.

3.7.3 Valg av intervjuobjekt i FC Lyn Oslo
I FC Lyn Oslo valgte jeg den gang direktør i klubben, Morgan Andersen som intervjuobjekt,
fordi det er han, ved siden av Mikel selv, som er aller mest involvert i Mikel-saken. Saken
dreier seg i stor grad om Morgan Andersen personlig. Hans tidligere karriere, og hans vesen
har blitt tema for media. Under intervjuet fremsto Morgan Andersen som tilsynelatende ærlig
og svært snakkesalig, og jeg synes derfor at jeg fikk mye ut av intervjuet med Andersen, selv
om det er viktig å være klar over at Andersen høyst trolig fremsto på denne måten for å sette
seg selv og klubben i et best mulig lys.

3.7.4 Valg av Aftenposten-journalist
Når det gjaldt journalist i Mikel-saken, falt valget på Sindre J. Olsen. Han var sportsjournalist
i Aftenposten (nå TV2) og den som i størst grad dekket Mikel-saken i Aftenposten. Da Mikel-
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saken satt i gang kjente han godt til både administrasjonen i FC Lyn Oslo og ikke minst til
Mikel. For han ble det derfor enklere å få uttalelser og kontakt med de involverte partene.
Olsen var skeptisk til å stille til intervju da han var redd for å få sensitive spørsmål rundt et
tema han mente inneholdt mange hemmeligheter og mer eller mindre falske rykter, men han
opplevde ikke at noen av spørsmålene gikk over grensen for hva han ønsket å uttale seg om.
Jeg synes i stor grad at intervjuene ga meg innblikk i situasjonene, og at verdien av
intervjuene var stor. De ga meg også en dypere forståelse av hvordan informasjonssjefer,
klubbdirektører og journalister arbeider.

3.8 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet
Validitet vil si gyldighet, troverdighet eller bekreftbarhet. En grov definisjon er at validitet
betyr å måle det en sikter mot å måle (Østbye m.fl. 2002: 39). Validiteten uttrykker hvor godt
formuleringen av problemstillingen eller tolkningen av resultatene av undersøkelsen
samsvarer med innsamlingen og behandlingen av dataen (Hellevik [1971] 1999: 51). Passer
de to casene for å finne svar på de teoretiske perspektivene? Den viktigste fremgangsmåten
for å vurdere validiteten er å foreta systematiske og kritiske drøftinger av
undersøkelsesopplegget, datainnsamlingen og datamaterialet (Grønmo 2004: 237). Reliabilitet
betyr pålitelighet og gjelder kvaliteten i innsamlingen, bearbeidingen og analysen av data. Er
de undersøkelsene jeg har gjort gode nok for å kunne svare tilstrekkelig på det
problemstillingen spør om? Generalisering innebærer å trekke slutninger på grunnlag av
utsagn, fakta eller data som på en eller annen måte kan dokumenteres, til mer helhetlige
forståelser, sammenfatninger, forklaringer, hypoteser, teorier og liknende (Østbye m.fl. 2002:
239). Med de kvalitative metodene jeg benytter meg av, er hensikten først og fremst å fastslå i
hvilken grad problemstillingen er representativ og generaliserbar.
Jeg mener at bruken av mine to caser svarer til kravet om validitet; jeg fanger opp de
begrepene som finnes på det teoretiske nivået i innsamlingen og analysen av den empiriske
dataen. Reliabiliteten sikres gjennom å analysere et bredt utvalgt av avistekster og dokumenter
fra organisasjonene, samt å foreta intervjuer med de involverte partene. Ved bruk av
eksemplene i sammenheng med teoriene, sier jeg noe om teorienes gyldighet og deres
bekreftbarhet. Reliabiliteten påvirkes av intersubjektivitet. Oppgaven er basert på mine
vurderinger og andre kunne ha gjort andre vurderinger som kunne gitt et annet resultat.
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I en analyse der aviser, dokumenter og intervjuobjekter benyttes, er det viktig å stille seg
kritisk til kildematerialet. Viktige kildekritiske vurderinger er kildenes tilgjengelighet,
relevans, autentisitet og troverdighet (Grønmo 2004). Først måtte jeg undersøke om det var
mulig å få tak i de kildene jeg var ute etter og de dokumentene og avisartiklene jeg ønsket. Så
måtte jeg vurdere om de tilgjengelige kildene og tekstene hadde relevans for å svare på
problemstillingen. Jeg måtte også finne ut om dokumentene og avisartiklene var autentiske.
Og til slutt måtte jeg sjekke om intervjuobjektene og tekstene var troverdige.

3.8.1 Sikring av validitet og reliabilitet i avis- og dokumentanalysen
Jeg har prøvd å velge ut artikler jeg mener gir mye innsikt i hvordan de to sakene ble fremstilt,
og som viser de forskjellige sidene av dekningen. Utvalget av artikler er gjort etter nøye
vurdering av mer eller mindre samtlige artikler som ble skrevet om de to sakene i henholdsvis
Aftenposten og VG. Høy reliabilitet mener jeg å sikre fordi utvelgelsen av artiklene som
analyseres nærmere, skjedde etter grundig gjennomgang av artiklene og med den hensikt å
svare på spørsmålene i problemstillingen best mulig. Selv om jeg har valgt ut enkelte artikler
jeg ser nærmere på og referer til, ligger alle artiklene til grunn for analysen. Jeg har også vært
bevisst på at medias fremstilling er vinklet og fokusert med grunnlag i for eksempel
kommersielle mål og avisenes kultur. Mediene kan ha motiver for å tilspisse eller forfalske
virkeligheten, og overdrivelser selger ofte godt. Mediene kan også være utsatt for
manipulasjon fra kildenes side. Dessuten arbeider så godt som alle medier under et tidspress
som gjør at selv de beste intensjoner om å sjekke informasjon, kan føre til at det sniker seg inn
feil i budskapet.
Jeg har vist samme grad av kildekritikk når jeg har sett nærmere på organisasjonenes
strategidokumenter. Dokumentene er skrevet for å sikre både intern og ekstern
kommunikasjon, men det er også viktig å være seg bevisst på at det er en avsender som har
visse mål med dokumentet. Reliabiliteten i dokumentanalysen er sikret ved at jeg har fått
tilgang til kommunikasjonsdokumentene til de to organisasjonene. Om det eksisterer flere
dokumenter, vet jeg ikke. Denne usikkerheten kan svekke reliabiliteten noe.
I analysen av avisartiklene og dokumentene bruker jeg mine teoretiske perspektiver i stor grad.
På grunnlag av dette mener jeg at jeg også sikrer validiteten. Med analysematerialet klarer jeg
å fange opp de teoretiske begrepene, og sammen med intervjuene mener jeg at dette materialet
sikrer høy validitet.
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Jeg mener også at det brede utvalget av artikler og de tilgjengelige strategi- og
kommunikasjonsdokumentene, i tillegg til intervjuene, gjør meg i stand til å trekke generelle
konklusjoner.

3.8.2 Sikring av validitet i intervjuene
Jeg benyttet meg av båndopptaker under alle de fire intervjuene, og det var ingen av
intervjuobjektene som fant dette problematisk. I etterkant av intervjuene ble samtalene
transkribert på grunnlag av båndopptakene.
Selv om intervjuobjektene hadde interesse av å fremstå på en troverdig måte, og ganske
sikkert fortalte sin historie med enkelte utelatelser av mer eller mindre viktige detaljer, føler
jeg at kvaliteten på intervjuene allikevel er god, også fordi jeg viste et kritisk blikk til
objektenes opplysninger. Reliabiliteten sikret jeg så godt jeg kunne ved å intervjue personer
fra de ulike sidene av saken og se på om deres svar på like spørsmål var i samsvar med
hverandre. Når det gjaldt de fire intervjuobjektene satt alle på sensitive opplysninger som de
ikke vil skal komme ut. Altså kan det være vanskelig å si om partene faktisk fortalte meg
sannheten, eller om de la vekt på sider ved saken som stilte dem i et godt lys. Dette kan de ha
gjort mer eller mindre bevisst, og jeg var helt klar over dette faktumet når jeg valgte dem som
intervjuobjekter. Allikevel valgte jeg disse fire, da jeg mener at de er gode representanter fra
begge sider av sakene. Hadde jeg basert undersøkelsen kun på intervjuene hadde oppgavens
reliabilitet blitt mye mindre. Flere intervjuobjekter kunne muligens ha styrket reliabiliteten,
men jeg bruker først og fremst intervjuene som en veiledning til å få større forståelse av de
fire personenes arbeidsoppgaver, hvordan de ser på forholdet til media/organisasjonene og
hvordan de opplevde sakene. Validiteten har jeg forsøkt å ivareta ved å nøye se på om
spørsmålene jeg stilte intervjuobjektene ga svar på spørsmålene i problemstillingen.
En del av de svarene jeg fikk av intervjuobjektene, både på generelle og mer spesifikke
spørsmål angående de aktuelle sakene, kan, sammen med avis- og dokumentanalysen, brukes
til å trekke generelle slutninger om journalisters arbeid og medias fremstilling, samt
organisasjoners kommunikasjonsarbeid. Siden jeg analyserer to caser og ser disse i
sammenheng med hverandre, kan jeg trekke generelle slutninger på et sikrere grunnlag enn
med bare én case.
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4. Analyse, del 1 – avisenes fremstilling av casene
Oppgavens analyse deles opp i to. Den første tar for seg hvordan media dramatiserer en
konfliktsituasjon i sportsverdenen. I del to ser jeg nærmere på forholdet mellom
idrettsorganisasjoner og media, og hvordan idrettsorganisasjoner jobber mot media og sin
omverden, i krisesituasjoner spesielt. I denne første delen, som tar for seg medias dekning,
analyserer jeg først utvalgte tekster og ser på funnene mine i forhold til det teoretiske
grunnlaget. Så sammenlikner jeg VG og Aftenpostens dekning. Til slutt trekker jeg noen
generelle slutninger ut i fra funnene sett i sammenheng med de teoretiske perspektivene.

4.1 Medias fremstilling av de to sakene
Nyheter er ikke det som skjer, men det som blir vurdert som en
journalistisk begivenhet, fortolket og rapportert. Media må gi en
hendelse mening (Jensen 1986 i Allern 2001: 48)
Mine to saker er lagt frem på en måte som skaper drama og plasserer partene i roller. I
sportsjournalistikken kan forventninger bygges opp, klimaks kan nås og den totale skuffelse
eksponeres. Her kan helter feires og syndebukker utpekes (Eide 1995: 359-361). Selv om
Carew/Riise-saken gikk utenfor det rent sportslige kan disse metaforene brukes. Hendelsen
skjedde i en periode der forventningen og kravene til landslaget var store. Det hadde vært en
dårlig periode for laget, med tap og mye frustrasjoner. Spillere, trenere og støtteapparat var
presset, og publikum forventet at Norge skulle klare å kvalifisere seg til EM-sluttspillet. Når
en slåsskamp inntraff på et så kritisk tidspunkt var media muligens enda mer interessert i å
skape en skandale. Som i et klassisk melodrama, var det viktig å sette de to partene i konflikt
med hverandre, og utpeke en helt og en syndebukk. Riise fikk heltestatusen, mens Carew
måtte ta på seg rollen som syndebukk. Også Norges Fotballforbund ble utpekt som
syndebukker av media etter deres håndtering av saken.
Mikel-saken er, som Hernes og Eide skriver, fremstilt som et drama som løper gjennom flere
akter, der det ikke bare er frontene som skifter, men der også aktørene bytter på å ha roller
som helt og skurk. Forløpet har tatt overraskende vendinger, og det har vært vanskelig for
publikum å vite hva som vil skje videre, for nye avsløringer har stadig dukket opp (Eide og
Hernes 1987: 12). John Obi Mikel selv, Morgan Andersen, Mikels agent John Shittu og agent
Rune Hauge har alle spilt roller i denne fortellingen, og byttet på å bli fremstilt som mer eller
mindre gode og onde. På denne måten har media gang på gang skapt nye vendinger i historien
og bygd opp ny spenning. Men hele tiden har partene blitt stilt i konflikt med hverandre.
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Casene mine er konflikter, der beskrivelser av de involvertes egenskaper preger dekningen.
Fotball har blitt en arena for personlig utfoldelse, konflikter og følelser. Dermed har det også
blitt et sterkere preg av enkeltutøvere og enkeltepisoder. Idrettsutøveren som person, med
hans eller hennes følelser og private liv, opptar avisenes sportssider. Også enkeltepisoder
trekkes frem, noe som gjør konflikter til ekstra godt stoff.
I de neste avsnittene vil sjekke ut holdbarheten til de teoretiske perspektivene nyhetskriterier,
mediedramaturgi, agendasetting, framing, sportsjournalistikk og medieskandaler, i forhold til
analyseobjektene ved å sette analyseobjektene inn i de teoretiske rammene. På grunnlag av
funnene vil jeg trekke konklusjoner om medias fremstilling av sportsskandaler.

4.2 Nyhetskriterier, rammelegging og mulighet til påvirkning
4.2.1 Nyhetskriterier og analyseobjektene
Medias nyhetskriterier er med på å bestemme hvordan det produktet vi som publikum mottar,
vil se ut. Nyhetskriteriene kan variere mellom ulike medier, og kan eksempelvis avhenge av
hvem mediet henvender seg til, om det befinner seg i en konkurransesituasjon og ønsket om
eksklusivitet. Aftenpostens nyhetskriterier kan være andre enn VGs, allikevel er det noen
overordnede kriterier som kan være til hjelp for å si noe om hva som er god journalistikk og
hva som ligger til grunn når journalister og media velger hvordan en sak skal presenteres.
VISA- og OVEN-kriteriene

Som nevnt i teorien, finnes det flere forskningsbidrag som tar for seg kriterier for god
journalistikk. Jeg ser nærmere på VISA-kriteriene – vesentlighet, identifikasjon, sensasjon og
aktualitet, og Aftenpostens egne kriterier for god journalistikk – OVEN – overraskende, viktig,
engasjerende og nyttig. Fyller Carew/Riise-saken og Mikel-saken VISA- og OVEN-kriteriene?
Allerede i den første artikkelen om slåsskampen mellom John Arne Riise og John Carew i VG
09.09.03 finner jeg belegg for at saken dekker flere av VISA-kriteriene. Det er en vesentlig
sak innen idrettens verden, den dekker en dramatisk hendelse, og det gjør ikke saken mindre
vesentlig at den benektes i etterkant. Saken kan kanskje ikke kalles en sensasjon, men det er
ikke hver dag man opplever at to idrettsstjerner opptrer på en slik måte. Siden de to spillerne
er fotballkjendiser kan publikum identifisere seg med dem. Og saken er aktuell fordi TV2
dagen før artikkelen har en reportasje om Carews og Riises krangling på treningsfeltet i
Drammen. Det som skjer i bussen kan knyttes til episoden tidligere på dagen. Til og med
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bildene fra treningen der de to braker sammen kan brukes for å illustrere hendelsen. Det er
spesielt kriteriene vesentlighet og aktualitet Carew/Riise-saken dekker.
Aftenpostens kriterier for god journalistikk – OVEN, passer kanskje enda bedre for å se
Carew/Riise-sakens verdi etter nyhetskriteriers mål. Det var en hendelse som kom svært
overraskende, ikke minst fordi de to involverte er kjent som gode venner på landslaget. Det
var også en sak det var viktig å dekke, da den omhandlet en alvorlig hendelse, og saken kom
til å vekke oppmerksomhet og selge aviser. Den omhandlet to stjerner, og hadde derfor også et
underholdende og engasjerende element. Dessuten rettet saken oppmerksomhet rundt negative
tendenser i fotballmiljøet, og kan karakteriseres som nyttig ved at hendelsen ble satt i et videre
perspektiv som stilte spørsmålstegn ved kulturen i landslaget. I tillegg til å oppfylle VISAkriteriene og OVEN-kriteriene til en viss grad, oppfylte også saken krav til flere andre
nyhetskriterier. Det var en sak som passet godt til en riksdekkende avis fordi den omhandlet to
nasjonalt kjente fotballspillere. Det var også en eksklusiv VG-sak denne første dagen.
Også Mikel-saken fyller flere av VISA-kriteriene. Det er vesentlig fordi det er snakk om en
sak der store penger, flere kjente fotballklubber og diverse agenter er involvert i karrieren til
den 18 år gamle nigerianske fotballspilleren John Obi Mikel. Publikum kan identifisere seg
med Mikel, som er en brikke i et stort pengespill. Saken er spesiell også fordi det omhandler
en av de dyreste spillerne som har spilt i tippeligaen, og fordi to av verdens mest berømte
klubber er ute etter han. Det er også en aktuell sak, Mikel har akkurat debutert for FC Lyn
Oslo, og signerte 29.04.05 kontrakten som starter bråket. Aftenpostens OVEN-kriterier passer
enda bedre for Mikel-saken. For publikum kommer det overraskende både at den unge
nigerianeren har signert for Manchester United og alt dette fører meg seg i etterkant, ikke
minst agentenes plass i spillet. Det er også en viktig sak fordi den belyser en handel med unge
fotballspillere som blir utnyttet i et ekstremt pengespill, og saken er engasjerende fordi den
omhandler en av de beste fotballspillerne i norsk eliteserie, det er mange involverte, og det er
mange løyner. Stadig nye hendelser driver historien frem, og publikum inviteres til å ta
standpunkt. For å komme til bunns i det skitne spillet, er det nyttig at slike saker belyses.
Dette er bare ett eksempel på hvordan unge spillere fra fattige land hentes til europeiske
klubber av agenter som er ute etter å tjene penger. OVEN-kriteriene kommer tydelig frem i
Bertil Valderhaugs kommentar ”Snakker vi om fotball” 12. mai 2005. Viktigheten og nytten
ivaretas ved at Valderhaug belyser spillet som foregår i toppfotballen i dag. Kommentaren
legger vekt på å engasjere leserne, også dem som ikke er like interessert i fotball. Eksempelvis
trekkes det paralleller mellom Mikel-saken og slavehandel: ”Slaveri betegnes som en tilstand
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av fullstendig personlig rettløshet og ufrihet. Mikel-saken får meg til å tenke tilbake på den
sanne TV-serien ”Røtter” og gambieren Kunta Kinte”.
I teoridelen har jeg skrevet at Sigurd Allern (1992) også lister opp noen momenter som gjør at
en sak gjerne oppnår mediedekning. Det er de hendelsene som er enkle å gripe, de negative
hendelsene, de tidsavgrensede hendelsene og hendelser som kan knyttes til personer.
Carew/Riise-saken er enkel å foregripe, en slåsskamp og fornektelsen av denne. Det var også
en sak som kunne personifiseres, den omhandlet to kjendiser. Hendelsen var av svært negativ
art, og handler ikke bare om spillerne, men Norges stolthet som nasjon. Dessuten er det en
tidsavgrenset hendelse, det dreier seg om én episode. At spillerne var så profilerte var med på
å gjøre saken enda mer interessant kan sportsjournalist i VG, Knut Espen Svegaarden fortelle:
Det ga saken en veldig dimensjon at den skjedde mellom to så profilerte
spillere. For de var jo på en måte sett på som kamerater med veldig
forskjellig bakgrunn, og veldig forskjelling utseende, men samtidig to
profiler for nordmenn i europeiske klubber. De hadde spilt sammen på ulandslaget og de hadde hatt mye med hverandre å gjøre. Hadde Carew
slått Sigurd Rushfeld så hadde det kanskje vært litt annerledes. (Knut
Espen Svegaarden 24.03.06)
Mikel-saken er ikke på samme måte som Carew/Riise-saken lettfattelig, det dreier seg om en
sak med mange dimensjoner. Allikevel gjorde Aftenposten sitt for å sette saken inn i
forståelige rammer som var enkle for publikum å oppfatte. Faktabokser ble brukt aktivt for å
lette forståelsen og skape sammenheng i saken. Saken er heller ikke tidsavgrenset i samme
grad, det skjer stadig nye hendelser som det legges vekt på. Mikel-saken var av negativ art, og
viste de lyssky sidene av den moderne og kommersielle fotballen. Selv om ikke Mikel-saken i
samme grad passer inn i Allerns fire momenter, var sakens viktighetsgrad så høy at den
oppnådde massiv dekning. En av grunnene til at de to casene mine oppnådde stor
mediedekning kan også være fordi fotballen innehar en viktig plass i dagens
sportsjournalistikk og er populært lesestoff blant publikum. Begge de to sakene var altså av en
slik viktighetsgrad og hadde et slikt salgspotensial at de oppnådde massiv mediedekning.
Medias nyhetsverdier er kulturelt baserte, og henger sammen med erfaringer, normer og
håndverkskunnskap. Dekningen av de to sakene ville vært annerledes for to tiår siden enn i
dag, dessuten ville dekningen av sakene trolig skilt seg mer fra hverandre i de to avisene. Selv
om man finner ulikheter i avisenes stil, viser denne gjennomgangen at nyhetskriterier er
viktige for grad av dekning og hvordan sakene dekkes både i Aftenposten og VG. I tillegg til å
passe inn i VISA- og OVEN-kriteriene, fikk sakene medias oppmerksomhet fordi de ble
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ansett å ha stort salgspotensial. Ikke minst spilte eksklusivitet inn i den massive dekningen
Carew/Riise-saken fikk i VG og Mikel-saken fikk i Aftenposten. VG var den avisen som var
nærmest å bli direkte vitne til hendelsen mellom Carew og Riise, og var førstemann ut med
saken. Aftenposten hadde god tilgang til de involverte partene i Mikel-saken og flere ganger
fikk avisen eksklusiv tilgang til kildene. De to sakene var også av riksdekkende interesse, og
passet av den grunn godt inn i VGs og Aftenpostens dekningsområder.

4.2.2 Agendasetting og analyseobjektene
Agendasetting dreier seg om hvordan media setter saker på dagsordenen, og dermed er med
på å bestemme hva den offentlige debatten handler om. Denne funksjonen ivaretar media ved
å legge vekt på spesielle sider av en sak og vektlegge nettopp denne saken, gjerne på
bekostning av andre saker. Når media velger ut saker og vinklingen av disse sakene, legger de
ulike kriterier til grunn. Noen saker og stoffområder har lavere terskel enn andre for å komme
på trykk (Sæter 2005: 28). Som jeg viste i delen om nyhetskriterier er for eksempel konflikter
og saker som kan personifiseres godt stoff. Slik er medienes agendasetting med på å
bestemme hva vi som publikum blir utsatt for av nyheter og hva som ignoreres, og dermed har
media også til en viss grad makt til å bestemme hva den offentlige agendaen skal omhandle.
Tiden saken rullerer i media, og om det dukker opp nye opplysninger, er med på å bestemme
om saken blir en del av den offentlige agendaen. Også i hvor stor grad saken dekkes, spiller
inn. Den massive dekningen av Carew/Riise-saken og Mikel-saken var med på å sette de to
sakene på publikums agenda. Fra og med 30. april 2005 til og med 31. desember 2005, er det
hele 85 dager med artikler, kommentarer, notiser og liknende som omhandler Mikel-saken og
kontraktsaken rundt Morgan Andersen i Aftenposten. I mai 2005 var Mikel den personen i
Norge som fikk mest omtale i media 4 . Det gjorde det vanskelig for publikum å unngå saken.
Også Carew/Riise-saken oppnådde massiv dekning høsten 2003, og satt dermed også saken på
publikums agenda. Selv om de to sakene var saker som dreide seg om sport, gikk de begge
utenfor sportssidene, og havnet på avisenes forsider, noe som er med på å sette dem på
agendaen for et større publikum.
Siden begge sakene dreide seg om forhold et fåtall av publikum kunne få direkte kunnskap
om og kjennskap til, var vi som publikum avhengig av medias tolkning. Media fremstilte
Carews slag som svært alvorlig, og ved å fremstille Carew og Norges Fotballforbund på en
4

En artikkel i Aftenposten 1. juni 2005 viser at Mikel var den personen som var mest omtalt i norske medier i
mai 2005. Morgan Andersen ligger på 7. plass på denne listen, mens man finner John Shittu på 22. plass.
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spesiell måte, ble det lagt opp til at til at publikums oppfatning skulle svare til mediets. I
Mikel-saken ble både Morgan Andersen og John Shittu fremstilt mer eller mindre negativt, og
sammen med opplysningene som kom ut rundt Mikel og hans tid i Lyn, er det lett å sitte igjen
med en oppfatning om at de to begge har drevet et umoralsk spill som vanskeliggjorde
karrieren til en ung nigeriansk gutt.
Vi er sikkert med på å påvirke mennesker til å mene ting og ha et forhold
til forskjellige ting. (Knut Espen Svegaarden 24.03.06)
VG i Carew/Riise-saken og Aftenposten i Mikel-saken var med sin massive dekning med på å
sette de to sakene på medienes agenda, men om sakene også settes på agendaen til publikum,
henger sammen med personlige preferanser og interesser. At de to sakene ble værende i
mediebildet over lengre tid, viser allikevel at publikum fant sakene interessante, for forholdet
mellom media og publikum går ikke bare én vei. Media dekker saker de tror publikum fatter
interesse for, og dermed selger aviser på.
I begynnelsen var det ikke noe problem å holde liv i saken, for det var så
mye dramatikk. Det skjedde noe hele tiden, i hvert fall den første
måneden. Utover sommeren begynte interessen for saken å avta, man
merket at folk begynte å bli lei av å lese om Mikel. Men samtidig var det
viktig å fortsette å jobbe med saken for å ikke falle helt ut. Og så
eksploderte saken igjen, da fikk du dramatikken, de kule bildene,
intervjuene og masse pressefolk på treningene, og det ble liksom oppstyr
igjen. Nå er det sjelden noe om saken. Det er fortsatt en viktig sak, men
folk er møkk lei av å lese om den, og jeg tror du skal ha en bra story for å
få den i avisene. (Sindre J. Olsen 27.03.06)
Som Olsen her nevner, er altså publikums ønske om å vite mer om saken essensielt. Avisene
er i en posisjon der det å selge aviser er viktig for å overleve i markedet. Selv om Aftenposten
er i en posisjon der de ikke er avhengig av å selge aviser i løssalg i så stor grad, har også
Aftenposten interesse av å skrive om saker som selger. Mikel-saken ble ekstra viktig for
Aftenposten fordi avisen hadde spesielt god kommunikasjon med de involverte partene og
dermed fikk eksklusive uttalelser og tilgang til materiale. Selv om media dekker det de tror
publikum er opptatt av, er det viktig å ikke glemme at media er en viktig premissleverandør til
samfunnsdebatten.

4.2.3 Framing og analyseobjektene
Framing kan kort beskrives som hvordan en sak eller en samtale er konstruert og hvordan
mening utvikles (Gamson 1989, 1992 i Reese 2003: 7), og benyttes av media når en hendelse
skal bli til en sak. Framing sier ikke bare noe om hvordan budskap rammelegges, men er også
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med på å bestemme hva som blir nyheter og hvordan rammeleggingen innbyr til en bestemt
oppfatning av budskapet. Hvordan media rammelegger saker, kan påvirkes av sakens vesen
og hva skaperen av budskapet ønsker å oppnå. Vil avsenderen underholde, informere eller gi
oss en bestemt tolkning av en situasjon? Ofte vil media alle disse oppgavene. Ikke minst er
dette tilfelle i sportsjournalistikken. Derfor kan rammene skifte innenfor en og samme sak
som har flere av disse hensiktene. Mine to saker er rammelagt på ulike måter. Dette har både
med sakenes natur å gjøre og at det er to ulike aviser, som ønsker å fremstå på ulike måter.
Ulike framingvalg bidrar til at Carew/Riise-saken fremstår som underholdning i VG, mens
Mikel-saken får mer preg av at Aftenposten har til hensikt å informere og vise de
kritikkverdige forholdene i dagens kommersielle fotballverden.
For at rammene skal gi mening og media oppnå at publikum påvirkes på en spesiell måte, må
medias rammer bli delt av publikum. Selv om media legger opp til en bestemt tolkning, er det
ikke sikkert at publikum oppfatter saken på denne måten. Men mange av medias rammer er
også rammer som deles av resten av samfunnet, og som derfor er i samsvar med publikums
forståelsesrammer. Saker blir fremstilt som konflikter, de involverte partene gis spesielle
roller, og fordi media og publikum ikke bare deler de samme fortolkningsrammene, men også
har sammenfallende oppfatninger om hva som er rett og galt, blir gjerne medias fremstilling
gjeldende for hvordan en sak oppfattes også. Rammene til mine to saker innbydde til ulike
oppfatninger. Begge sakene ble lagt frem som skandaler, og de involverte ble fremstilt på en
måte som gjorde at de hadde roller i konflikt med hverandre. Carew/Riise-saken kan sies å
være rammelagt som en klassisk konflikt. Det er en konfrontasjon, og mening utvikles ved at
de to personene beskrives med forskjellige personlighetstrekk, ved at NFF blir fremstilt på en
bestemt måte og ved at hendelsen beskrives på en spesiell måte og settes i sammenheng med
bakenforliggende årsaker. Saken hadde underholdningsverdi fordi den omhandlet to
fotballpersonligheter som også var kjent for sine liv utenfor fotballbanen. Samtidig ga den
mulighet for kritisk journalistikk. Dette ga media mulighet til å fremstille saken med ulike
rammer. Både som underholdning ved at saken ble vinklet rundt kjendisene og ved at VG for
eksempel benyttet seg av enkle intervjuer og saker hvor underholdning sto i sentrum. Men VG
la også opp til en mer kritisk dekning ved å legge vekt på underliggende årsaker og sette
spillernes oppførsel under lupen. VG rettet med saken også et kritisk blikk mot landslaget,
Fotballforbundet og kulturen i landslaget. Dette er tydelig i for eksempel ”Slaget som avslørte
landslagets forfall” 10. september, der kommentarforfatteren Truls Dæhli stiller seg svært
kritisk til kulturen i landslaget. I ”- Har fått nok straff” 13. september uttaler

54

flere ”fotballkjendiser” seg om saken. De mener Carew bør få mulighet til å returnere til
landslaget, og den enkle journalistikken med bruk av kjendiser bidrar til at
underholdningsperspektivet ivaretas.
Også Mikel-saken ble vinklet og gitt rammer på en måte som skulle gjøre saken gjenkjennelig
for publikum. Denne saken var svært kompleks, gikk over lang tid, inneholdt mange
elementer og det var mange involverte parter. Derfor var det viktig for Aftenposten å
presentere saken på en forståelig måte. Dette gjorde de ved å trekke paralleller fra Mikelsaken til andre temaer enn fotball. Bertil Valderhaug snakker om slavehandel i sin
kronikk ”Snakker vi om fotball?”12. mai 2005 og i ”Troverdighet på spill” 4. juli 2007
trekker han paralleller mellom Morgan Andersen og George i Seinfeld når han diskuterer
Andersens troverdighet: ”Selv om han oppfattes som visjonær, ryddig, profesjonell og klar og
tydelig i samtaler med andre klubber, har Morgan Andersen et dårlig rykte på seg blant
journalister. Vi føler oss ikke alltid trygge på hans beskrivelse av virkeligheten. Kanskje er det
med Morgan som lille, sinte George i Seinfeld sier: Det er ikke en løgn så lenge du tror på det
selv”. På denne måten setter han saken inn i rammer som kan forstås også av dem som ikke
er interessert i fotball. Ved å ta i bruk trekk fra andre sjangere, kan også media legge opp til
spesielle tolkninger. For eksempel benytter Aftenposten seg av en mer eller mindre
skjønnlitterær form i noen av artiklene sine. Særlig finner man et godt eksempel på dette
i ”Fotballkollektivet som sprakk” 19. mai 2005. Her beskrives situasjonen med Mikel og hans
nigerianske medspillere på en metaforisk måte. ”August 2004 oppførte seg fint. Høstsola
varmet. […] Ni måneder senere, midt i en kald og vindfull mai står Aftenposten utenfor et
tomt kollektiv”. Med en slik fortellerstil blir vi trukket inn i saken slik man blir med en
skjønnlitterær bok, nærheten til de involverte blir sterkere. Saken befinner seg i likhet med
Carew/Riise-saken, mellom den kritiske journalistikken og underholdningsjournalistikken,
men alvorlighetsgraden i journalistikken er høyere. Den kritiske journalistikken kommer også
mer til syne i denne saken enn i Carew/Riise-saken. For eksempel blir Andersens opptreden
satt under lupen allerede 14. mai 2005, da Rune Hauge sår tvil om Morgans og Lyns metoder
for å skaffe seg penger de egentlig ikke hadde krav på. Dessuten blir det stilt spørsmålstegn til
spillet i dagens fotballverden, for eksempel blir dette gjort i ”Snakker vi om fotball?” 14. mai.
Framing handler ikke bare om å rammelegge en sak slik at den passer inn i sjangere, men også
om å tilby en spesiell tolkning. I Carew/Riise-saken ønsker VG å legge vekt på konflikten, og
setter derfor partene i motsetningsforhold til hverandre. I konflikten får Carew stempel som
syndebukk og VG fremmer aktivt en slik tolkning av ham i flere artikler. Påstanden
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underbygges eksempelvis i artikkelen ”Hele troppen ville ha Carew ut” 3. oktober, der Carews
dårlige oppførsel i etterkant av selve slaget er tema for artikkelen. 17. januar 2004 har VG et
intervju med Carew der det legges opp til en lite sympatisk tolkning av spilleren: ”- Jeg har
min mening, som jeg står for. Og jeg har min stolthet.– Noen har sagt stjernenykker? – Det
har ingenting med nykker å gjøre. Men jeg er jo ikke en sånn type som står og ser ned i
bakken og sier unnskyld at jeg er til. Det er kun i Norge man må gjøre det for å bli godtatt av
folket”. Media fremmer altså én tolkning ved å vise frem spesielle sider av saken og vektlegge
visse uttalelser. Ved å sette saken inn i en bestemt sammenheng, vil det skapes et bestemt
bilde av saken, som igjen er med på å påvirke publikums oppfatning av saken. VGs mål med
dekningen var altså med på å bestemme hvordan budskapene ble formet. Rammeleggingen
bidro til å opprettholde målet om å underholde publikum.
Mikel-saken var en komplisert og langvarig sak. Det var nødvendig for media å sette de ulike
hendelsene i sammenheng med andre hendelser i saken, og vektlegge noen sider på
bekostning av andre fordi saken var så omfattende. Sakene måtte også settes i sammenheng
med hverandre for å gi inntrykk av at hendelsene til sammen utgjorde én sak. Siden saken
hadde mange sider, skiftet allikevel rammene for dekningen. Aftenposten hadde ulike mål
med dekningen, Mikel-saken viste både lysskye sider ved fotballverdenen, omfattet store og
viktige aktører og skulle underholde. Derfor ble det noen ganger lagt vekt på kompliserte
spørsmål, mens det andre ganger var de underholdende elementene som fikk plass. På denne
måten ga avisen publikum inntrykk både at det var en viktig og alvorlig sak, samtidig som det
var en underholdende sak fordi det dreide seg om kjente aktører som Manchester United og
Chelsea. For å skape sammenheng ble nye hendelser gjerne sett i lys av tidligere hendelser,
for eksempel ved bruk av faktabokser som kort oppsummerte disse tidligere hendelsene.
Faktaboksenes innhold ble gjerne tilpasset den nye hendelsen, og slik la Aftenposten stadig
opp til en spesiell tolkning ikke bare av dagens hendelser, men av hele saken.
VG og Aftenposten hadde ikke nøyaktig like mål med dekningen av de to sakene. VG ville
underholde i større grad enn Aftenposten. Aftenposten var mer opptatt av å gjøre saken til en
viktig sak for publikum ut i fra et mål om å opplyse.
Som casene viser, er det ikke bare hvordan parter og situasjoner beskrives av media, som er
en del av framing. Også hva mediet legger vekt på, har betydning for hvordan et budskap
fremstår. I saker der vi som publikum er avhengig av medias budskap for å skaffe oss
informasjon, kan media legge opp til en spesiell tolkning ved å vektlegge noe og ignorere
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annet. Det bildet vi blir vitne til er alltid redigert av de som sitter med kontrollen (Sæter 2005:
6). Men hvem er det som sitter med denne kontrollen? Er det media eller er det kildene? Noen
ganger er det kildene i samarbeid med media som påvirker hvordan den saken vi utsettes for
ser ut. Kildenes forhold til, og samarbeid med, media, og hvordan dette påvirker hvordan en
sak blir fremstilt, vil jeg komme tilbake til i den andre analysedelen.

4.2.4 Visuelle hjelpemidler og analyseobjektene
Viktige framingelementer er også grafiske virkemidler som bilder, bildetekst, ingress,
utheving av sitater, faktabokser, statistikker, overskrifter og konkluderende påstander. Det
totale budskapet i en artikkel ligger i samspillet mellom tekst og slike grafiske virkemidler.
Bildene og de andre visuelle hjelpemidlene kan gjerne inngå i en kontekst og knyttes til
teksten. Også hvor artikkelen befinner seg i avisen og om den havner på forsiden, har
betydning for hvilken viktighetsgrad saken blir tillagt. Når hendelser i idretten når forsidene,
er det ofte forbundet med idrettsstjerner (Boyle & Haynes 2000: 92). Store og dramatiske
overskrifter, utheving av sitater, bildetekst og ingress var noen av de grafiske virkemidlene
som ble brukt aktivt i både Carew/Riise- og Mikel-saken, og de to sakene nådde avisenes
forsider en rekke ganger. Jeg vil trekke frem noen artikler som viser disse visuelle
hjelpemidlene. Det blir ingen inngående analyse av de grafiske elementene, men jeg ser på
kort på hvordan disse er med på å underbygge det budskapet avisen prøver å fremme.
Overskrifter har to hovedformål, den skal fortelle leseren hva artikkelen inneholder, og den
skal gi leseren lyst til å lese artikkelen (Eggen og Fremstad 1993: 46). Dramatiske og store
overskrifter ble brukt aktivt av begge aviser. I den første artikkelen i Carew/Riise-saken ”Sloss i bussen”, er både overskriften dramatisk og stor. Den røper ikke alt som har skjedd og
skaper nysgjerrighet. I Mikel-saken brukes overskriften ”Kan vi stole på en neger?” til å
provosere leseren og slik tiltrekke seg oppmerksomhet. Også ingressen ”Gjør testen. Hvordan
ville du ha sett Mikel-saken hvis John Shittu og Morgan Andersen hadde byttet hudfarge og
hodeplagg?”, er med på å provosere og vekke nysgjerrigheten for resten av kommentaren.
Aftenposten benytter seg også av et sitat i en overskrift 30. september 2005, for å dramatisere
saken; ””Det verste er å gå på treningsfeltet hver dag og se ansikter jeg ikke har lyst til å se”
John Obi Mikel”. Også overskriftene til hvert avsnitt har denne dramatiserende effekten på
artikkelen: ”Suite til 6500 kroner”, ”Visste ikke om reglene”, ”Ville bare gråte”, ”Da er det
over” og ”- Navnet mitt er viktigst”. I tillegg til de dramatiske overskriftene er også ingressen
med på vekke nysgjerrighet, det er kraftig kost som venter: ”Fra Holgberg-suiten på SAShotellet fyrte John Obi Mikel (18) og hans nigerianske lagkamerater løs mot Lyn i går”.
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Noen ganger er også overskrifter vinklet mot bildet, og på denne måten skapes en
sammenheng mellom de grafiske framingelementene. En slik sammenheng gjør det enklere
for media å legge opp til en spesiell tolkning. For eksempel gir underoverskriften til artikkelen
om Carew og Riise ”Taus om hvorfor han slo” 30. mars 2004, ”Carew lener seg på Riise” i
sammenheng med bildet er av Carew som lener armen på Riises skulder, inntrykk av Carew
som syndebukk og Riise som helt, noe som også resten av teksten tilsier. Både overskrift og
bilde er dessuten brukt med henblikk på teksten, som omhandler hvordan Carew ikke er i
stand til å si unnskyld for handlingene sine og legger skyld også på Riise for slåsskampen. I
Mikel-saken ser jeg også at det er sterk sammenheng mellom overskrift og bilde.
I ”Fotballkollektivet som sprakk” fra 19. mai 2005, står overskrift i sammenheng med bildene
av et forlatt hus der de nigerianske guttene bodde mens de var i Norge. Ingressen er med på å
fremheve artikkelens triste budskap; ”Fire nigerianske gutter kom til Norge for å gå på skole,
spille fotball og bo sammen. I går forsvant de to siste”.
I tillegg til dramatiske overskrifter og ingresser, kan bildet brukes for å tiltrekke
oppmerksomhet og dramatisere en sak. Et godt bilde kan til og med fungere som
utgangspunkt for en artikkel.
I VG, der det er sterk sammenheng mellom tekst og bilde, kan et godt
bilde fungere som utgangspunkt for en tekst. (Knut Espen Svegaarden
24.03.06)
I ”- Sloss i bussen” finnes det ingen bilder fra selve hendelsen, men bilder fra hendelser
tidligere på dagen kan brukes til å illustrere saken. Foran pressekorpset som var publikum til
landslagstreningen, spytter Riise etter bena på Carew og de to er i ferd med å havne i
slåsskamp da lagkamerat Steffen Iversen må skille de to. Bildene av dette kan VG bruke til å
illustrere, og gi en ekstra dramatisk effekt til, hendelsen i bussen. Sportsjournalistikken er
tuftet på ideen om at tekst og bilde er likeverdige, og at bildet skal illustrere vinklingen av det
redaksjonelle stoffet (Wale 1978: 42). I ”Jeg tror det kan bikke over for enhver person i løpet
av et liv” 17. januar 2004, er aktiv bruk av bilder med på å styrke intervjuets featurepreg.
Bildene illustrerer Carews liv, fra det begynte på Finstad på 80-tallet, og til nå som han
befinner seg i Roma. Utviklingen beskrives også i teksten: ”En gang var John Carew en
sjenert gutt fra Finstadjordet på Lørenskog. Han kjørte Ford stasjonsvogn til sin første trening
med Vålerenga på Bislet stadion. […] Kanskje lærte gutten noe helt spesielt. For snart gikk
turen til Rosenborg og Valencia. Han begynte å pynte seg med gullkjeder, biler og de fineste
klær. Han spilte finale i CL, og på et tidspunkt ble det kanskje for mye for ham?” Også i ”Jeg
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håper jeg ikke må slåss for å se sønnen min”, 15.05.05 beskrives den ”nye” Carew gjennom
bildebruk, bildetekst og overskrift.
Et annet visuelt hjelpemiddel er bruk av vignetter. ”Landslagskrisen” er en vignett som er med
på å understreke skandalepreget og sette slåsskampen inn i en større sammenheng. Vignetten
peker på at det er grunnleggende ting som er feil i landslagskulturen, og at Carews slag var
med på å utløse det som kan kalles landslagkrisen. At Norge var i ferd med å bli slått ut av
EM-kvalifiseringen, var med på å forsterke ”krisen”. Faktabokser kan også brukes for å
tiltrekke oppmerksomhet rundt spesielle deler av en sak. I faktaboksene har avisen mulighet
til å fokusere på det den synes er det viktigste, og kan tilrettelegge for at saker oppfattes som
del av en større sammenheng. Faktaboksene kan også vinkles slik at de speiler den aktuelle
artikkelen og vektlegger saker som står i sammenheng med denne nye artikkelen. Aftenposten
brukte faktabokser aktivt i Mikel-saken, og kunne på denne måten forenkle det komplekse og
gjøre saken tilgjengelig også for de leserne som ikke hadde fulgt med hele tiden.
I tillegg til disse grafiske virkemidlene er artiklenes plassering i avisen med på vise
viktigheten en sak tillegges av mediet. Selv om sport som regel har en fast plass i avisene,
hender det ofte at idrettssaker havner på avisenes forsider, og også på andre steder i avisen.
Når idretten tas ut av sine faste sider, vil flere enn de sportsinteresserte få ta del i idrettens
verden, og saken kan slik være med å nå den offentlige agendaen i større grad. I ”Opprøret
mot stjernene” 30.10.03 havner idretten, med Carew/Riise-saken som eksempel, på
kommentatorplass på side 2 i VG. ”Politiet til Mikels bolig”, 11. mai 2005, er et av
hovedoppslagene på Aftenpostens forside. Denne saken er bare en av 20 ganger i min
analyseperiode hvor Mikel-saken har havnet på Aftenpostens forside 5 . Slik har Aftenposten
vært et av mediene som har bidratt til å sette Mikel-saken på agendaen ikke bare for dem som
leser avisens sportssider, men også for det generelle publikum.
Som denne korte gjennomgangen av grafiske virkemidler slik de er brukt i noen utvalgte
artikler viser, er de visuelle hjelpemidlene med på å dramatisere sakene, forsterke inntrykk og
rette oppmerksomhet mot spesielle sider. Gjennomgangen levner liten tvil til at det visuelle
også er en viktig faktor til hvordan en artikkel fremstår, og de visuelle hjelpemidlene ble brukt
aktivt av både VG og Aftenposten under begge mine caser.

5

Gjelder både Aftenposten og Aftenpostens kveldsutgave og lokalavis Aften
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4.3 Dramaturgi, sportsjournalistikk og medieskandaler sett i
sammenheng med analyseobjektene
4.3.1 Mediedramaturgi og analyseobjektene
Mediedramaturgi handler om å lage en fortelling ut av en hendelse. Fortellingen bygges
gjerne opp som et klassisk drama, med en start, en midte og en slutt, og de involverte partene
gis spesielle kjennetegn. Helter og syndebukker, sensasjoner, svart-hvite fremstillinger, det
gode og det onde, motsetninger og konflikter er vanlige mediedramaturgiske virkemidler.
Nøkkelfortellinger brukes gjerne for å appellere til publikum. Nøkkelfortellinger gir inntrykk
av at sakene slik de er fremstilt er satt inn i kjente rammer. Hendelsene er nye, men deres
fremstilling bygger på klassiske myter og vår forståelse av dramaer.
I Carew/Riise-saken er rammene for saken kjent. Det er det klassiske dramaet mellom to
parter, der den ene er god og den andre ond. I sportsjournalistikken, som i annen journalistikk,
tildeles gjerne de involverte en forenklet og mystifisert rolle (Rasmussen 1974: 33). Dette er
svært ofte tilfelle i Carew/Riise-saken der Riise er den gode og Carew den onde, og de to, og
de andre involverte, settes opp mot hverandre og beskrives på ulike måter. I ”Slo uten
forvarsel” 10. september 2003, blir Riise fremstilt som et offer, og som en angrende synder
med sympatiske trekk, mens Carew bare to dager senere blir fremstilt i lite sympatiske ordelag.
Han blir presentert som Roma-spiller og VG beskriver Carew slik: ”Det var ingen nedbrutt
John Carew som ble presentert i går. Det strålte fra diamantlignende pynt i begge ører, mens
han stilte med gullkors på halsen. På høyre håndledd tre trendy flettede lærreimer i sort og
brunt. Den smalstripede skjorten var ikke kjøpt på Fretex, den heller”. Stilen hans er ikke den
vi ønsker at en norsk idrettsutøver skal ha. Det er en konflikt der også Norges
Fotballforbundet og landslaget er involvert og der de ulike aktørenes opptreden beskrives og
bedømmes av media”…Ledelsen i NFF drar de umiddelbare bortforklaringene så langt at det
ender i løgn. Det svekker NFFs troverdighet”, skriver VG-journalist Truls Dæhli i en
kommentar 10. september 2003.
Fortellingens fabel skal, i følge Aristoteles klassiske definisjon, inneholde en begynnelse der
en konflikt introduseres, en midte der vi får en konfrontasjon og en slutt som gir ny innsikt
(Eide 1992: 97). Carew/Riise-saken følger i stor grad denne klassiske definisjonen. I saken
blir først selve hendelsen fokusert på, deretter er det de bakenforliggende grunnene for
hendelsen som vektlegges. Det trekkes inn generelle hendelser som settes i sammenheng med
saken, saken kommenteres, det bygges opp til en gjenforening med et bestemt utfall, det
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trekkes inn paralleller til andre saker og det ender med en slutt der ny innsikt er skapt. 9.
september 2003 presenteres selve hendelsen, slåsskampen. Dagen etter, 10. september, stilles
det spørsmålstegn til kulturen i landslaget. I artikkelen ”Opprøret mot stjernene” 30.10 skriver
VG om bortskjemte idrettskjendiser som ikke har den folkeskikken de burde ha, og trekker
inn Carew/Riise-episoden. 30. mars 2004 gjenforenes Carew og Riise da Carew gjør
comeback på landslaget. Men som artikkelen ”Taus om hvorfor han slo” viser, er det
fremdeles Riise som er helten og Carew syndebukken. Men til slutt fremstilles også Carew
positivt i et intervju 15. mai 2005. Det gode seirer, og ny fornuft er skapt.
Jeg tror nok Carew lærte en del av denne episoden. Jeg merker det jo på
han, han har blitt mye mer bevisst på hvordan han fremstår. (Knut Espen
Svegaarden 24.03.06)
Mikel-saken dreide seg ikke om én enkelt hendelse i samme grad som Carew/Riise-saken, og
har hatt flere episoder. Men Mikel-saken er også bygget opp som en nøkkelfortelling, der
konflikten er det som driver fortellingen fremover og skaper dynamikk, og handlingene fører
frem mot en konklusjon (Ghersetti 2000: 174). Frontene skifter fordi det stadig dukker opp
nye opplysninger og vendinger som er med på å skape spenning og former det inntrykket
media formidler til publikum. Hvordan de ulike partene ble fremstilt hang også sammen med
hvem som har uttalte seg.
Hvordan partene ble fremstilt handler mye om hvem som ønsket å uttale
seg. Først ville ikke motparten til Lyn komme på banen. Vi ringte dem jo
hver dag, men når de ikke ville, så var det et valg de selv tok. Når det
skjedde så mye dramatisk som det gjorde de første dagene og motparten
ikke ville si noe, så ble det veldig mye at Lyn fikk slippe til. Men
motparten kom jo sterkt på banen etter hvert og kom med voldsomme
angrep tilbake, så jeg synes ikke noen har noen grunn til å klage på at de
ikke kom til orde i denne debatten. (Sindre J. Olsen 27.03.06)
I artikkelen ”I dekning etter United-overgang”10. mai 2005, kan Morgan Andersen fortelle at
Mikel mottok trusler etter at han skrev under kontrakten som gjorde han til Manchester United
spiller for fire år 29. april 2005. Her stilles det ingen spørsmålstegn til Lyns rolle i saken, noe
som også viser seg i støtten Lyn får i kommentaren ”Snakker vi om fotball” 12.05. I denne
kommentaren er det de ”pengegriske agentene” som får skylden for å ødelegge fotballen og de
unge fotballspillerne fra fattige land. Men i ”Ting tyder på at Morgan Andersen er en
bedrager” 14. mai, skal det positive bildet av Lyn og Andersen forandre seg. Da kommer Lyns
motpart på banen og beskriver hvordan Mikel ble presset til å skrive under kontrakten med
Manchester United av Lyn og Andersen. De ulike partene skifter på å bli fremstilt positivt og
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negativt. Mikel returnerer til Norge og Lyn igjen i starten av september 2005, etter å ha vært
borte fra Lyn i nesten fire måneder, og det positive bildet av Lyn og Andersen er fremtredende
igjen i ”Tilbake med et smil” 7. september, mens Shittu kommer dårligere ut av det: ”Shittu
som for fire måneder siden smuglet gutten ut av landet i all hemmelighet, opptrådte ikke
særlig ydmykt i møte med motparten der han vandret rundt med gullklokken godt synlig, og
med dokumentmappen under armen”. Aftenpostens fremstilling av Morgan Andersen blir mer
negativ når det kommer opp anklager om Andersens dokumentforfalskninger første gag 25.
november 2005. Mikel selv, og hans to nigerianske lagkamerater blir nesten utelukkende
beskrevet i positive ordelag. Unntaket er 1. oktober 2005 i kommentaren ”Når pengene betyr
alt”. Her blir spillerne betegnet som gutter som setter seg selv foran laget og klubben og med
det bryter idrettens skrevne og uskrevne regler.
Frontene skifter altså ut i fra nye opplysninger i saken, samt hvem som uttaler seg og får
spalteplass. Alle disse nye opplysningene og vendingene er med på å holde liv i saken, slik
skapes det dramatikk og ”se mer i neste episode”. Også denne saken kan settes inn i
Aristoteles klassiske definisjon av en fabel. Det introduseres først en konflikt der Mikel
skriver under kontrakten med Manchester United, en midte der det er konfrontasjoner mellom
de som vil ha Mikel til Manchester United og de som vil han skal til Chelsea, og en slutt der
Mikel får spille fotball for Chelsea, og Andersen må møte i retten på grunn av anklager for
dokumentforfalskning.
Ved å rette søkelyset mot en konflikt, sikres media nytt stoff, et utspill krever et tilsvar. Media
kan gjøre seg selv til en arena der konflikter utspilles. Er først en aktør blitt trukket ut på
scenen, eller tatt initiativet til å trekke en motpart ut, mobiliserer rivaler og motparter seg selv.
Slik sett får journalistene lette bytter, partene er nødt, eller i det minste tjent, med å svare på
påstander fra den andre parten (Eide og Hernes 1987: 21). Men er det media selv eller
aktørene som regisserer disse konfliktene og dramaene? I Carew/Riise-saken er det til stor
grad medias skyld at saken fikk den dimensjonen den gjorde. Hadde det ikke vært for at
media oppdaget og dekket saken, hadde den etter all sannsynlighet blitt dysset ned av
Fotballforbundet. Samtidig ble saken uavhengig av media, tatt opp internt i landslaget og det
ble bestemt å kaste Carew ut av landslagstroppen, noe som ikke gjorde medias interesse
mindre. Men det var media som til stor grad sto som regissør, konfronterte parter og innhentet
opplysninger fra vitner. I Mikel-saken var de involverte mye mer på banen selv, og partene
brukte media aktivt for å få sin mening frem i offentligheten. Allikevel spilte media en viktig
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rolle som leverandør av påstandene og beskyldningene fra de ulike partene, og dermed tvang
den andre parten til å komme med tilsvar til anklagene.
Jeg synes ikke vi oppkonstruerte noen konflikter. Det oppkonstruerte de i
så fall fint selv. Det er vel sjelden man har så sterke påstander, og får
dem i avisene. (Sindre J. Olsen 27.03.06)
Til tross for sakenes ulike natur, passer de begge inn i Aristoteles definisjon og har en
begynnelse der konflikten introduseres, en midte der konfrontasjoner utspilles og en slutt som
gir ny innsikt. Dette viser at en flere tusen år gammel definisjon kan passe også for medias
dramatisering i dagens samfunn, og at å fortelle nyhetshistorier handler om å sette nye
hendelser inn i velkjente rammer. Casene fremstilles som klassiske konflikter der partene
spiller gitte roller. Analysen av sakene sett i sammenheng med hverandre viser at begge
avisene dramatiserer, og det er konfliktene og de sterke utspillene som står i sentrum. Begge
avisene gir de involverte partene roller, og fremstår som tilretteleggere for at partenes utspill,
som gjerne står i konflikt med hverandre, får en scene å utspille seg på. Den største forskjellen
mellom VG og Aftenposten i Carew/Riise- og Mikel-saken, er at VG generaliserer stort på
grunnlag av én enkelt hendelse og den kulturen de mener er styrende i landslaget allerede.
Aftenpostens fremstilling er mer en observasjon av faktiske hendelser, og avisen spiller rollen
som en scene der de ulike partene kan få si sine meninger og konfrontere hverandre.

4.3.2 Sportsjournalistikk og analyseobjektene
Sportsjournalistikken skal være kritisk samtidig som den skal underholde og engasjere.
Hvilken side det legges størst vekt på, kommer an på hva mediet og journalisten ønsker å
oppnå. Noen ganger er målet å kombinere målene, slik både Carew/Riise- og Mikel-saken er
eksempler på. Det en idrettsutøver presterer på banen er viktig, men nesten like viktig er de
egenskapene han eller hun viser utenfor idrettsarenaen (Rasmussen 1974: 89). Hendelsen med
Carew og Riise skjedde utenfor fotballbanen. Saken dreide seg om holdninger og moral ikke
på, men utenfor idrettsarenaen, samtidig som de to er representanter for idrett, noe som ikke
gjorde medias oppmerksomhet mindre. Også Mikel-saken skjedde utenfor fotballbanen, og
var også med på å rette søkelys mot de moralske grensene og spillet i idretten.
I sportsjournalistikken legges det gjerne vekt på dramaene, uansett om disse utspiller seg på
eller utenfor idrettsarenaen. I fremstillingen av dramaene i avisene, er kommentarer et godt
virkemiddel. Her gis journalistene mulighet til å uttrykke seg positivt eller negativt overfor de
involvertes opptreden, og har mulighet til å fremstille disse på en måte som legger opp til en
spesiell tolkning. I en verden der nettaviser, radio og fjernsyn er først ute med nyheter, er
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kommentarer et godt virkemiddel for avisene til å vise de dypere sidene av en sak og gi
hendelsene karakter av for eksempel katastrofe.
Det er vanskelig å holde på de typiske nyhetene. Selv om en sak sprekker
i VG, du kan si at når vi har den i avisa, så er den først hos oss. Men den
blir jo lagt ut på alle mulige nettsteder på grunn av at de leser vår avis
tidlig om morgenen. Så det ser ut som om den saken er hos alle, så har de
kanskje sitert VG ett sted, og kjører saken nesten som sin egen. Så vi må
tenke mer forklarende nyheter der vi forklarer hvorfor en nyhet har
kommet. Hva som egentlig har skjedd. Bakgrunnen for det,
konsekvensene. Det blir mer vår oppgave etter hvert. Da blir det mer
kommentar, bakgrunn, analyse. (Knut Espen Svegaarden 24.03.06)
I Carew/Riise-saken ble kommentarer brukt for å diskutere forhold som kulturen i landslaget,
de overbetalte spillernes oppførsel og hva man kan forvente av fotballspillere. Kommentarer
passet godt for å drive konflikten fremover og se på de mer grunnleggende feilene ved
landsslaget. Mikel-saken passet også godt for kommentarjournalistikken, ikke minst for å
oppklare kompliserte forhold. Dette gjøres i flere kommentarer, blant annet i ”Snakker vi om
fotball” 12. mai 2005, der kommentatorforfatter Bertil Valderhaug gir et kort innblikk i
Mikel-saken: ”komplett kaos: Millionkrangel. Trusler. En livredd spiller. En like redd
klubbdirektør. Illsinte agenter. Livvakter. Politijakt. Dessverre, må jeg si: Velkommen til
dagens fotballverden”. I begge avisene brukes kommentarene til å sette lys på de dypere
konfliktene og stiller spørsmålstegn til negative forhold. Partene får gjennomgå og
kommentarjournalistene prøver å påvirke publikum til å ta avisens mening.
Selv om sportsjournalistikken ofte har som mål om å underholde og engasjere, er konflikter
godt stoff. På idrettsarenaen er det en kamp om å vinne, utenfor arenaen er fokuset også på
konflikter. I sportsjournalistikken er det å opptre kritisk og avdekke kritiske forhold innen
idretten et mål. Men den kritiske sportsjournalistikken bærer gjerne preg av overdrivelser,
dramatiserte vinklinger og underholdning.
I fotballens verden er det jo omtrent ukentlig ”krise”. (Roger Solheim
23.03.09)
Begge de to casene kan defineres som konflikter. Men under selve konfliktene ligger en
dypere konflikt. Disse dypere konfliktene dreier seg om verdier (Eide og Hernes 1987: 21).
Det er ikke bare konflikten mellom Carew og Riise selv som får oppmerksomhet, men Carews
konflikt med de andre spillerne på landslaget, landslagsledelsen og med trener Nils Johan
Semb. 4. oktober har VG en kommentar der overskriften ”krigen Carew ikke kan vinne” er
med på å fremheve konflikten. Carew snakker endelig om hendelsen, og i stedet for å komme

64

med en unnskyldning, kritiserer han landslagsledelsen for håndteringen av saken. Det er ikke
bare den åpenbare konflikten det dreier seg om. Det dreier seg også om en overordnet konflikt.
Carews oppførsel står i konflikt med de verdiene en idrettsutøver skal ha, noe som kommer til
syne i flere av VGs artikler. Også Mikel-saken dreier seg om konflikter, i all hovedsak
mellom FC Lyn Oslo og Manchester United på den ene siden og Chelsea og agentene John
Shittu og Rune Hauge på den andre. Partenes kraftige beskyldninger mot hverandre fikk
gjerne plass i media, Aftenposten ga de involverte spalteplass og tok kontakt med de ulike
partene for å få dem til å komme med utspill mot hverandre. Ved å trykke den ene partens
utsagn, tvang media mer eller mindre den andre parten på banen. Det dreier seg også her om
en mer dyptgående konflikt der partenes og spillets moral blir utsatt for medias
oppmerksomhet.
Et annet trekk ved sportsjournalistikken er fokuset på kjendiser og personlige egenskaper.
Idrettskjendisene er gjerne kjent for ekstraordinære egenskaper på idrettsarenaen, men
livsstilen deres er også i medias søkelys. For media er det lettere å dekke saker der kjendiser
kan fokuseres på. I fotballen er dette mange, ikke minst Carew og Riise. De involverte gis
også ulike roller, og slike stereotype rollefigurer brukes til å skape konflikter og dramatikk
(van Veen 2004: 122). Rollene kan skifte for å gi ny dramatikk til saken, slik det gjøres aktivt
i Mikel-saken. Det er i stor grad personkarakteristikker av de involverte partene som preger
dekningen av begge sakene. Personlige egenskaper, måter å fremstå på, stil, troverdighet og
tilgjengelighet er alle elementer som var tema for avisenes dekning.
Sportsjournalistikken er også, som Roksvold (1993) sier, preget av overdrivelser og
overdimensjonerte proporsjoner. Det positive blir fantastisk, mens et dårlig resultat kan
fremstilles som en katastrofe. Også utenfor idrettsarenaen overdrives krisene, sakene
svartmales, heltene hylles og synderne slaktes. Det er vanskelig å finne mye nyanser i casene
mine. Det er de store konfliktene som skildres, og de mindre tabloide hendelsene legges ikke
vekt på. Vignetten ”Landslagskrisen” er et slikt dramatiserende eksempel i Carew/Riise-saken.
I Mikel-saken vektlegges for eksempel dramatikken i ”- Dette er et mareritt for ham”, der
Aftenposten skriver at Mikel er forsvunnet og at det ble satt i gang en leteaksjon der
Aftenpostens medarbeider også ble bedt om å delta.
Vi forsterker jo det gode og det dårlige. Det blir selvfølgelig mer svart
hvitt enn det blir grått. Det innrømmer vi jo, at vi fargelegger i begge
ender av skalaen fordi det gir mest temperatur. (Knut Espen Svegaarden
24.03.06)
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Begge sakene ble vurdert som kriser av organisasjonene, og det ikke bare hendelsene, men
medias fremstilling av hendelsene og av de involverte partene som ga dem en slik karakter.
Carew/Riise-saken kan betegnes som en krisesituasjon fordi media svartmalte både NFFs
opptreden og kulturen i landslaget. VG bidrar til denne svartmalingen i flere artikler, spesielt i
kommentarene. Også Mikel-saken var en krise for de involverte partene. Aftenpostens
dekning var ved å gi de ulike involverte roller og sette spørsmålstegn til partenes opptreden.
Medieskandalene hadde konsekvenser for de involverte partene. Situasjonen med Carew og
Riise er uheldig for landslaget og står i kontrast med idrettens idealer. For Carew setter
hendelsen hans omdømme i en vanskelig situasjon. For NFF har det konsekvenser at
landslagsledelsen løy og nektet å besvare henvendelser. For Lyn var selve hendelsen svært
uheldig, og uten medias hjelp var saken allerede en krisesituasjon for Lyn. Men måten media
satt partenes uttalelser opp mot hverandre, og at de stadig betvilte partenes troverdighet, var
med på å bygge opp under krisekarakteren. De to sakene skiller seg fra hverandre i natur og
måte å bli dekket på, men partenes opptreden, hendelsenes karakter og medias dekning var
med på å gjøre de to sakene til krisesituasjoner.
Sportsjournalistikken har som mål å underholde og avdekke kritiske forhold, kjendiser brukes
aktivt, og overdrivelser, der hendelser ofte får merkelapp som krise eller katastrofe er vanlig.
Både hendelser på og utenfor idrettsarenaen, og utøvernes private liv står sentralt.
Sportsjournalistikken er dramatisk med personlige karakteristikker som en viktig del av
dekningen. Konflikter er godt stoff, og media spiller gjerne rollen som tilrettelegger, scene og
bidragsyter til konfliktene. Det er liten grad av nyanser, og det er de tabloide vinklingene som
vektlegges, både om det gjelder VG eller Aftenposten, viser denne gjennomgangen.

4.3.3 Medieskandaler og analyseobjektene
Medieskandaler tråkker over de moralske grensene som er satt, og mine to eksempler føyer
seg inn under kategorien medieskandaler fordi de begge tråkket over de moralske kodene for
idretten. Carew slo en lagkamerat, Fotballforbundet løy om saken og i etterkant fremsto ikke
Carew som en angrende synder. Mikel ble en brikke i et spill som dreide seg om store
pengesummer, løgner, muligens kontraktforfalskninger, bedrageri, det har til og med blitt kalt
menneskehandel. Medieskandaler er ikke bare rapporter om hendelser, men en dramatisert
historie. Den dramatiserte historien er viktig fordi skandaler er, som Lull og Hinerman (1997)
sier, i grenseland mellom nyheter og underholdning. Sportsjournalistikken ligger generelt i
dette grenselandet, og er derfor spesielt godt egnet for skandalejournalistikk. De to casene
beveger seg i dette grenselandet. Carew/Riise-saken er mest underholdning, men det er
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allikevel en ganske alvorlig hendelse, Mikel-saken er av høyere alvorlighetsgrad, men på
grunn av sterke påstander i media og mye dramatikk, lå det også et underholdende aspekt der.
Medieskandaler kan brukes til å si hva som er rett og galt i samfunnet. Både VG og
Aftenposten gjorde det klart hva de mente var riktig og gal oppførsel i dekningen av de to
sakene. Carew hadde skadet en lagkamerat, noe som var helt uakseptabelt, måten NFF taklet
hendelsen på, fikk også gjennomgå i media. I Mikel-saken kommer det tidlig frem at det
foregår ting som tråkker over grensen for hva som er moralsk akseptert. For eksempel
fordømmer Aftenposten flere av de involverte som pengegriske aktører. I begge sakene blir de
ulike partenes oppførsel satt under lupen og bedømt av media. I Carew/Riise-saken er det først
og fremst Carews og Fotballforbundets oppførsel som blir debattert, mens det i Mikel-saken
er partenes oppførsel i tillegg til hele spillet, som fordømmes som umoralsk.
Ti kriterier for at noe skal være en skandale

I teorikapittelet presenterte jeg Lull og Hinermans ti krav som må være oppfylt for at en sak
skal kunne kalles en skandale. Her vil jeg se nærmere på de ti kriteriene i sammenheng med
casene. Det første kravet sier at sosiale normer må bli overtrådt, noe som skjer i begge casene.
Både Carews slag og landslagsledelsens løgner var brudd med de sosiale normene. Carews
nonchalante oppførsel i etterkant av hendelsen, der han nekter å unnskylde seg for episoden,
brøt også med disse. I Mikel-saken ble sosiale normer overtrådt ved at det skjedde hendelser
som viste at Mikel ble utnyttet fra flere kanter, der slavehandel, trusler og pengespill blir
nevnt. Det andre, tredje og fjerde punktet sier at overtråkket må utføres og at de som utfører
handlingen må være spesifikke personer som kan identifiseres. Dessuten sier det femte
punktet at det må ha vært handlet med vilje og at gjerningsmennene må holdes ansvarlige for
sine handlinger og ha konsekvenser for partene, slik det sjuende punktet sier. De sosiale
overtråkkene ble utført av Carew og NFF, av Lyn og av John Shittu. Begge sakene kunne
altså identifisere gjerningsmenn som utførte handlingene, og partene måtte stå til ansvar for
sine handlinger, ved at det fikk konsekvenser for dem. I Carew/Riise-saken fikk Carew
beskjed om å forlate landslagssamlingen og siden han ikke fikk mulighet til å gi sin versjon av
saken til media, måtte han også ta på seg syndebukkrollen i saken. I etterkant har Carew
måttet jobbe for å få fjernet det negative stempelet og få tilbake heltestatus. NFF måtte også ta
kritikk for sin behandling av saken og jobbe aktivt for å gjenopprette ryktet som en sannferdig
kilde for media. I Mikel-saken er nå Andersen formelt siktet for dokumentforfalskning og
holdes slik ansvarlig for sine handlinger. Selv om det er Andersen og ikke Lyn som er siktet,
er deres omdømme også svekket av saken, et rykte Lyn har arbeidet aktivt med å gjenopprette.
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Det åttende kriteriet er at hendelsene må sirkulere i media. Carew/Riise-saken fikk massiv
oppmerksomhet i VG og i media generelt i dagene etter selve episoden. Saken sirkulerte lenge
i mediene, og den dag i dag refereres det til ”slagene i Drammen”. Mikel-saken fikk enda mer
oppmerksomhet. I 2005 var det antakeligvis den sportssaken som fikk mest oppmerksomhet i
norske medier, og Aftenposten dekket slik jeg tidligere har vist, saken i meget stor grad.
Mikel-saken havnet på Aftenpostens forside en rekke ganger og fikk mye sendetid på TV.
Fremdeles oppnår saken mediedekning. På grunn av den massive dekningen, og at begge
sakene havnet på avisenes forsider og fikk mye oppmerksomhet på radio og
fjernsynssendinger fra de ulike kanalene, nådde sakene ut til publikum i stor grad. Det gjaldt
ikke bare det publikum som fulgte med på medias sportssendinger og leste avisenes
sportssider, men nådde også ut til et bredere publikum. Sakene gikk ut over sportssidene og
ble en viktig del av medienes nyhetsdekning.
Lull og Hinermans niende krav sier også at sakene må beskrives på en måte som gjør
hendelsene til fortellinger. Dette ble gjort av media gjennom å gi hendelsene vignetter
som ”landslagskrisen” og ”Mikel-sagaen”, gi de involverte partene ulike roller og tilrettelegge
for, og fremheve, konflikter. Den dramaturgisk styrte historien sto sterkt i begge sakene. Det
tiende kriteriet er at sakene inspirerer til utbredt interesse og diskusjon. Media operer i en
verden der publikums interesse og salgstall kan være avgjørende for om en sak oppnår mye
mediedekningen. Siden begge sakene ble dekket i svært stor grad, er det derfor naturlig å tro
at de også skapte interesse blant publikum. At sakene inspirerte til diskusjon kan man se ved
de lange diskusjonstrådene fra publikum de to sakene oppnådde på nettavisene. Jeg har også
fått bekreftet den allmenne interessen rundt sakene gjennom diskusjoner med medstudenter.
Medieskandaler er, som jeg har sett her, sterkt dramatiserte og partene gis roller som står i
motsetningsforhold til hverandre. Casene balanserte mellom underholdning og mer seriøse
nyheter. Det ble lagt vekt på kjendisaspekter og personifiseringer. Det var også utstrakt bruk
av kommentarer for å si noe om hva avisen mente var rett og galt og hvem som var helt og
syndebukk. Gjennom denne rammeleggingen tilbydde avisene publikum en spesiell tolkning
av sakene og de involverte. Sakene tråkket over moralske grenser, og partene ble stilt
ansvarlige for sine handlinger. De to sakene oppfyller de ti kravene til medieskandaler, men
på ulike måter. Det var enklere å utpeke en syndebukk og en helt i Carew/Riise-saken enn i
Mikel-saken. Og de normene som ble overtrådt finnes også klarere i den første saken. Men
begge sakene kan kalles medieskandaler. Dette gjorde også at sakene fikk store konsekvenser
for de involverte, både organisasjonene og enkeltpersonene. Av den grunn krevdes det at
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krisekommunikasjonsplaner ble tatt i bruk fra de to organisasjonenes side, noe jeg kommer
nærmere tilbake til i den andre analysedelen.

4.4 VGs og Aftenpostens fremstilling av de to sakene
Carew/Riise-saken passet godt inn i VGs sportsjournalistikk, der kjendiser, personifisering og
konflikter er stoff som gjerne vektlegges. Mikel-saken hadde stor kommersiell verdi for
Aftenposten. Aftenposten hadde god kontakt med partene i Mikel-saken og fikk derfor mye
informasjon som de andre mediene ikke fikk. Dessuten kunne Aftenposten gjennom sin
kveldsavis Aften dekke Mikel-saken to ganger om dagen. Aftenposten ble derfor en viktig
leverandør av informasjon og nyheter til publikum. Dessuten ga saken, selv med Aftenpostens
mindre tabloidjournalistiske profil, mulighet til en dramatisk fremstilling.
Nyheter har ikke bare en opplysende funksjon. Nyheter er også en vare som skal selges til et
publikum på et marked, og er dermed påvirket av forhold som ligger utenfor selve
nyhetsprosessen. I tabloidavisene kan vi se dette ved at forsiden gjerne fungerer som en
salgsplakat (Allern 2001: 60). VG er et godt eksempel på at forsiden fungerer på denne måten.
Sport har fått hyppig plass på forsiden, og min sak er intet unntak. Aftenposten på sin side,
hevder at de en mer seriøs avis enn løssalgsavisene. Aftenposten er først og fremst en
abonnementsavis, og trenger dermed ikke å selge aviser på forsiden i samme grad som
løssalgsavisene. Men også Aftenpostens forsider er preget av store bilder og dramatiske
overskrifter. Dette har særlig blitt tilfelle etter at Aftenposten gikk over til tabloidformat 1.
januar 2005. Sport blir også vektlagt i Aftenposten, og Mikel-saken nådde avisens forside en
rekke ganger. Det er ikke bare på forside og i formatet Aftenposten har blitt mer lik
løssalgsavisene, også i blant annet vinkling, personifisering, valg av saker og bruk av bilder
og overskrifter, har avisen nærmet seg tabloidpressens dekning. Denne utviklingen har funnet
sted de to siste tiårene, og Lea og Nesbø påpeker denne utviklingen allerede i 1993, da de
beskriver hvordan Aftenposten har nærmet seg VG og Dagbladet sin sportsdekning de senere
årene (Lea og Nesbø 1993: 95). At det er individene og ikke kollektivet som står i sentrum for
dekningen, er et av disse trekkene. At dekningen gjerne tar for seg hendelser som skjer utenfor
idrettsarenaen er en annen. Disse trekkene er tydelige i casen min. Mikel-saken omhandler
enkeltpersoner og skjer utenfor idrettsarenaen. Det legges vekt på dramatikk og bilder og
andre grafiske virkemidler benyttes aktivt.
Selv om Aftenposten har nærmet seg VG og Dagbladets sportsjournalistikk de senere årene,
kan man allikevel si at Aftenposten ikke trenger å konsentrere seg om de tabloide vinklingene
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til enhver tid, fordi avisen ikke i samme grad er avhengig av å selge aviser på. Generelt kan
man si at VG er mer dramatiske i sin fremstilling av saker enn Aftenposten, og dette kan jeg
også finne eksempler på i mine analyseobjekter. Men også Aftenposten skriver i en svært
dramatisk tone når det gjelder Mikel-saken. Dette har ikke bare med Aftenpostens
journalistikk å gjøre, men også fordi dramatikken i saken var stor. Saken var kanskje ikke
typisk for avisens journalistikk, men god kontakt med de involverte partene kunne gi avisen
tilgang til eksklusive uttalelser og material, og Aftenposten valgte derfor å fokusere på saken.
Det at man jobber i et format som det man har i Aftenposten gjorde vel at
man kunne gå mer i dybden i sakene og man kunne slik gi leserne litt mer
innsikt i saken. Det blir ikke bare de tabloide vinklingene. I denne saken
føler jeg allikevel at vi hadde dette i Aftenposten også. Man hadde en
dramatisk vinkling og vi hadde krangler og de knallharde utspillende,
men samtidig hadde vi innimellom tid til å skrive mer dybdesaker som
forklarer saken mer, saker som ikke solgte så mye som en ”VG-sak”
(Sindre Olsen 27.03.06)
Siden saken er så kompleks, har Aftenposten måttet velge å trekke frem visse sider mens
andre ikke har fått oppmerksomhet. Jeg mener at det er de tabloide sidene som har blitt
vektlagt og at saken er dramatisert på nesten lik linje som i en løssalgsavis. De mer
kompliserte sidene, som eksempelvis UDIs (Utlendingsdirektoratet) rolle og FIFAs (det
internasjonale fotballforbundet) roller, er ikke vektlagt, men allikevel finner man også de
mindre tabloide vinklingene i Aftenposten. I analysematerialet finner jeg flere artikler som tar
for seg det komplekse og kritiske i Aftenposten om Mikel-saken enn i VG om Carew/Riisesaken. Selv om analysematerialet viser at Aftenposten har en litt større grad av faktapregede
artikler og mer gravende journalistikk, er det vanskelig å si om dette er på grunn av sakenes
natur eller Aftenpostens stil i forhold til VGs. Carew/Riise-saken er enklere, og den kritiske
og analyserende journalistikken med komplekse beskrivelser, er ikke like nødvendig som i
Mikel-saken. Men jeg vil allikevel hevde på grunnlag av analysene av artiklene i Carew/Riisesaken og Mikel-saken, at Aftenpostens dekning er preget av mindre sensasjoner og mindre
vekt på bilder og dramatiske overskrifter enn VGs dekning. Aftenpostens journalistikk er
generelt mindre dramatisert, har mer fakta og er mer observerende enn VGs dekning. I VG er
det de sterke meningene som får en mer sentral plass. Etter all sannsynlighet er ikke Mikelsaken helt representativ for Aftenpostens sportsjournalistikk, for saken er dramatisk i seg selv.
Men det massive fokuset på saken fra Aftenposten, en sak Aftenposten visste ville ha stort
salgspotensial, sier noe om at Aftenposten ikke er så langt unna VG når det gjelder å dekke
saker med høy tiltrekningskraft på publikum. Aftenpostens agenda er med andre ord ikke så
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langt fra VGs. Det er først og fremst hvordan sakene blir fremstilt, og ikke i hvilken grad
sakene blir dekket, som skiller de to avisene fra hverandre. Selv om også fremstillingen i de to
avisene har flere likhetstrekk og begges dekning er preget av taboide vinklinger.
Oppgaven er ikke ment som en komparativ analyse, jeg går ikke nærmere inn på forskjellene
og likhetene mellom avisene ved å sammenlikne artikler. Men ved å se casene i sammenheng
med hverandre går det an å si noe om hvordan media behandler konflikter i idrettsverdenen.
Jeg sammenlikner derfor funnene i de to casene for å kunne trekke generelle konklusjoner.
Ved en slik sammenlikning, har jeg funnet ut at både Aftenposten og VG aktivt dramatiserer
nyhetssaker i sin sportsjournalistikk. Begge avisene benytter seg i stor grad av virkemidler for
å lage den gode historien av en sak, og på denne måten legger avisenes journalistiske produkt
opp til en bestemt tolkning av sakene. Analysen viser også at det er hold i de fleste av teoriene
i forhold til hvordan både Carew/Riise- og Mikel-saken er bygget opp.
Jeg mener de teoretiske perspektivene passer godt for å kunne svare på problemstillingen.
Teoriene passer også godt i forhold til analysematerialet. Jeg har valgt teorier som fokuserer
på hvordan et budskap fremstår på grunnlag av medienes ulike valg. Mine saker viser at
bruken av både nyhetskriterier, mediedramaturgi og medieskandalisering var sterkt til stede i
casene, mens framing og agendasetting sier noe mer generelt om hvordan casene ble lagt frem.
Teoriene satt i sammenheng med analyseobjektene, mener jeg egner seg til å si noe generelt
om sportsjournalistikk og medieskandaler.

4.5 Generalisering, analyseobjektene i et generelt perspektiv
Ved å se på mine utvalgte artikler i forhold til teorien, kan jeg trekke generelle slutninger om
hvordan media dekker idrett og si noe generelt om medieskandaler.
Medias historier balanserer mellom ulike hensyn. Pressen skal i følge egne idealer og normer
kaste lys over saken i sin bredde, og ikke skjule viktige sider av den. I Vær Varsom plakaten
heter det at; pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Det kan oppstå
et motsetningsforhold mellom den dramaturgisk styrte ”gode” historien som gjerne er sorthvit, emosjonell og med endimensjonale og karikerte rollefigurer, og en mer sannhetssøkende
journalistikk som er nyansert, mangfoldig og kritisk til kildematerialet (Hjeltnes, Brurås og
Syse 2003: 47). Analysematerialet mitt viser at det gjerne legges vekt på de tabloide og
oppsiktsvekkende sakene, mens de mer kompliserte og dypere sakene ikke oppnår like mye
dekning. Selv om media var kritiske til de to hendelsene og satt lys på skjulte sider ved
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fotballen, kan det diskuteres om fremstillingen var nyansert, mangfoldig og viste en kritisk
holdning til kildematerialet. Det ble i liten grad lagt vekt på å vise alle sider av sakene, og selv
om det ble stilt spørsmålstegn til partenes troverdighet, var dette mer et resultat av partenes
faktiske handlinger og opplysninger som satt partenes troverdighet under lupen, og i liten grad
journalistenes kritiske holdning, som førte til dette.
På grunnlag av casene vil jeg hevde at det er den dramatiserte og gode historien som ligger til
grunn for sportsjournalistikken, der det fargelegges for å skape temperatur i historiene,
rollefigurene er karikerte og passer inn i kjente roller, og sakene er bygget opp som
fortellinger. Selv om casene mine er innenfor sportsjournalistikken, kan ikke de to sakene
brukes til å si noe om all sportsjournalistikk generelt fordi de foregikk utenfor, og ikke på,
idrettsarenaen. Men de er gode eksempler på skandalesaker i idrettens verden som omhandler
andre momenter enn det rent sportslige. Den kritiske journalistikken er til stede i Carew/Riiseog Mikel-saken, selv om journalistene forenkler sakene. Dette er fordi skandaler i seg selv
krever at media responderer negativt og kritisk til hendelsene. Det var ikke bare selve
hendelsene det ble stilt et kritisk blikk til, hendelsene ble satt inn i et videre perspektiv.
Carews slag ble satt i en større sammenheng og journalistene stilte seg kritisk til blant annet
kulturen i landslaget. Både Carew og NFF måtte tåle kritikk for hvordan de hadde reagert og
håndtert saken og hvordan deres kommunikasjon med omverdenen hadde vært. Mikel-saken
fikk media til å rette et kritisk blikk på det store pengespillet og den rå virkeligheten i dagens
profesjonelle fotballverden. Også hvordan partene opptrådte, for eksempel Lyns lite
troverdige utspill, ble vektlagt i dekningen.
Ut i fra analysen kan jeg trekke de generelle slutningene om at medieskandaler er dramatiserte,
det spilles på kjente nøkkelfortellinger og sakene settes inn i kjente rammer. Begge sakene er
bygget opp som føljetonger, der fortsettelse følger i neste dags avis og der en parts uttalelser
tvinger den andre parten på banen. Bruk av vignetter er også noe som kjennetegner de to
casene. ”Landslagskrisen” ble brukt flere ganger i Carew/Riise-saken. I Mikel-saken fikk
faktaboksene ofte tittelen ”Mikel-sagaen”, noe som også understreker at dette er en fortelling
med flere kapitler. Fortellingene er bygget opp på en måte som er kulturelt basert og skaper
gjenkjennelse blant publikum. Medieskandaler er sterkt personifisert og fokuserer gjerne på
kjendiser (Brookes 2002: 34). Sterke personkarakteristikker, der de involvertes egenskaper
teller inn og ligger som grunnlag for medias dekning er fremtredende i Carew/Riise- og
Mikel-saken, og media lar gjerne de ulike partene slippe til med utsagn mot hverandre for å
skape temperatur i saken. Analysen viser også at sportsjournalistikken ligger i skillet mellom
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de seriøse nyhetene og den kritiske journalistikken på den ene siden og underholdning på den
andre. Hva som vektlegges mest, forandrer seg fra sak til sak og fra artikkel til artikkel, men
sakens omfang og alvorlighetsgrad er med på å bestemme hvor mesteparten av fokuset ligger.
Carew/Riise-saken bærer mest preg av underholdning, mens Mikel-saken retter et blikk mot
de mer alvorlige sidene ved fotballen, og hvordan de to sakene fremstilles er derfor varierende.
Men slåsskampen mellom Carew og Riise og salget av Mikel, kunne begge brukes til å rette et
kritisk blikk mot idrettens verden og hadde en underholdende verdi. De passet godt inn i
skandalejournalistikken.
Casene viser at media fremstiller medieskandaler innen idretten ved å spille parter mot
hverandre, bygge opp til konflikter mellom disse, sette sakene inn i kjente fortellerrammer,
vektlegge nyhetskriterier, rette et kritisk blikk mot oppførsel som strider mot idrettens idealer,
bestemme hva som er gal og riktig oppførsel, karikere de involverte og gi dem bestemte roller.
Casene viser altså at media fungerer både som underholder og vaktbikkje. Siden disse
trekkene er så sterke i begge sakene, vil jeg konkludere med at dette er en generell tendens i
medias fremstilling av skandaler i idrettens verden.
Medias rammelegging og fremstilling av idrettsorganisasjonene er av stor betydning for
organisasjonenes mulighet til å overleve i en verden der positiv mediedekning spiller inn for å
få sponsorer og publikum. Hvordan organisasjoner forholder seg til media for å oppnå ønsket
dekning, ser jeg nærmere på i neste kapittel.
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5. Analyse – del to. Organisasjoner og media
I denne andre analysedelen vil jeg se casene mine i forhold til teorier rundt informasjon og
samfunnskontakt, forholdet mellom kilder og media og krisekommunikasjon for å finne svar
hvordan forholdet mellom idrettsorganisasjoner og media fungerer, spesielt i en krisesituasjon.
Først tar jeg for meg hvordan organisasjoner jobber for ønsket mediedekning og hvordan de
jobber mot sine omgivelser. Jeg ser på relasjonene mellom idrettsorganisasjonene og media,
hvem som sitter med makten i forholdet og hvordan dette maktforholdet påvirker en saks
rammer. Videre ser jeg på medias kildebruk og graden av kildekritikk, for så å se på
krisekommunikasjon, hvordan organisasjonene løser og arbeider i en krisesituasjon, og
hvordan forholdet til media var under krisesituasjonen.

5.1 Organisasjonens arbeid for ønsket mediedekning og
omverdenanalyse
5.1.1 Omverdenanalyse og kommunikasjonsstrategier
Organisasjoner som trenger medlemmer og samarbeidspartnere for å overleve og legitimere
sin virksomhet i et marked er avhengig av å kommunisere med store mottaksgrupper, og
media er en nyttig kanal for å nå frem til sin omverden (Davis [2003] 2004: 31). For å oppnå
en hensiktsmessig kommunikasjon, bør organisasjonenes opptreden være i samsvar med det
både media og organisasjonenes omverden mener er riktig. Det er derfor essensielt for en
organisasjon å få kjennskap til sine omgivelsers ønsker og meninger. De to organisasjonene,
FC Lyn Oslo og Norges Fotballforbund, har ulike omverdener som de må forholde seg til, og
bør legge opp sin kommunikasjon i forhold til disse. Gode relasjoner kan gjøre organisasjonen
i bedre stand til å lykkes med sin kommunikasjon med omverdenen, mens dårlige relasjoner
kan virke på motsatt måte (Ihlen og Robstad 2004: 87).
For å oppnå en velfungerende kommunikasjon er det viktig å kartlegge sine målgrupper.
Norges Fotballforbund deler opp målgruppene i to; de eksterne og de interne. De interne er
egne ansatte, kretser, tillitvalgte, sentralt, breddeklubber, toppklubber, datterselskap og
samarbeidspartnere. De eksterne er de fotballinteresserte, myndigheter og massemedier. I
kommunikasjonsstrategien er det satt opp målsetninger for kommunikasjonen, målene er delt
inn i to hovedgrupper; breddefotball og toppfotball, og disse to har ulike målsetninger og er
ulike for målgruppene 6 . Åpenhet er et viktig prinsipp for best mulig kommunikasjon: ”...
Fotballforbundet er en demokratisk oppbygd organisasjon, som er avhengig av legitime
6
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beslutningsprosedyrer. Basert på disse viktige grunnsteinene, er det naturlig at
Fotballforbundets kommunikasjonsvirksomhet tar utgangspunkt i prinspippet om åpenhet” 7 .
Jo mer folk får innsyn i det vi driver med, jo bedre. Det skjer mye positivt
her som vi har behov for at kommer ut, og jo mer åpne vi er, jo mer
sannsynlig er det at folk får se det. (Roger Solheim 23.03.06)
I tillegg til å informere, presiseres det i kommunikasjonsstrategien at NFF skal sikre seg
tilbakemelding på hvordan alle budskap mottas. Det blir altså vektlagt hvordan forbundet ikke
bare er en leverandør av informasjon, men også hvordan organisasjonen er avhengig av
tilbakemeldninger for å fungere på en best mulig måte overfor omgivelsene.
FC Lyn Oslos hovedmål med kommunikasjonen er, i følge kommunikasjonsstrategien,
å ”være åpen i sin dialog med omverdenen, basert på de verdier og profil som er definert”.
Klubbens verdier er profesjonalitet, vinnervilje, positivitet og samhold. FC Lyn Oslo ramser i
organisasjonskartet opp hvem som er klubbens omverden, og deler denne opp i en intern og
en ekstern del. I organisasjonskartet har klubben også plukket ut hvem som er FC Lyn Oslos
målgrupper 8 . Omverdenen består av flere enn de partene klubben nevner som sine målgrupper,
og det er ønskelig at kommunikasjonen også står i samsvar med ønskene og behovene til alle
parter Lyn må forholde seg til i sin hverdag. Klubbens kommunikasjonsstrategi er en
toveisprosess og omfatter hvordan alle sider ved klubbsystemet forholder seg til omverdenen
og hvordan man ønsker at omverdenen skal kommunisere med FC Lyn Oslo. Denne
toveisprosessen gir organisasjonen mulighet til å justere kurs og budskap etter som den får
kjennskap til omgivelsenes holdninger og behov (Ihlen og Robstad 2004: 12).
Kommunikasjon som en toveisprosess, omverdenanalyse og det å fremstå som en åpen aktør
er viktige prinsipper for begge organisasjonene, og disse prinsippene ligger til grunn for
kommunikasjonsstrategiene.

5.1.2 Organisasjonene som kilder og nyhetsleverandører
De sakene som ikke svarer til bestemte journalistiske forventninger og konvensjoner om hva
som er nyheter, vil vanskeligere komme på medias agenda, og derfor vil gjerne organisasjoner
som NFF og FC Lyn Oslo tilrettelegge sin kommunikasjon slik at den passer inn i en
redaksjonell kontekst (Allern 1997: 81). Dette kan for eksempel være å sette hendelser inn i et
underholdende, oppsiktsvekkende eller nyhetspreget perspektiv. Organisasjonene kan også
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legge opp til konflikter, der de retter negativ oppmerksomhet rundt noen som står i konflikt
med dem selv. NFF har nedfelt i sin kommunikasjonsstrategi at toppfotball skal markedsføres
som underholdning overfor media. I Mikel-saken passet det best å legge vekt på nyheter og
konflikter for å oppnå medias oppmerksomhet. For organisasjonene er det også viktig å
fremstå som verdifulle kilder for media for å oppnå oppmerksomhet og få kommunisert sin
versjon av saken til offentligheten. Organisasjoner og personer som er ansett som gode
investeringsobjekter, blir gjerne benyttet som kilder av media. I casene ble de to
organisasjonene brukt aktivt som kilder, men NFF ble på grunn av sin håndtering ikke ansett
som et like godt investeringsobjekt i starten av Carew/Riise-saken. I Mikel-saken ble ikke Lyn
bare brukt aktivt som kilde, men media stilte også lite spørsmålstegn til deres utsagn og
opptreden i starten av saken.
Så lenge du får snakke med journalister, så får du gjerne styre media.
(Morgan Andersen 22.03.06)
Både NFF og FC Lyn Oslo jobber aktivt for å fremstå som gode kilder, og medierettet arbeid
er sentralt i begges kommunikasjonsstrategier. I Lyns kommunikasjonsstrategi fokuseres det
på hvem som skal uttale seg, mens det i Fotballforbundets strategi legges vekt på hvordan
NFF skal fremstå i møte med media. For å fremstå som en attraktiv kilde, er det viktig å
opptre på en troverdig måte overfor media. Coombs (1999) lister opp noen grunnleggende
regler som gjelder for kommunikasjon med media: vær ærlig, si aldri ”ingen kommentar”, vær
tydelig og klar, ikke mist besinnelsen overfor en journalist, rett på feil og desinformasjon,
opptre kontrollert og bry deg om saken. Norges Fotballforbund har et sett med regler som
gjelder for dem som skal ha kontakt med media, disse tolv reglene kaller Fotballforbundet
medievettreglene 9 . Reglene tar for seg hvordan de som uttaler seg på vegne av organisasjon
skal forholde til, og opptre i, media, samt interne kommunikasjonsrutiner for mediekontakt.
Flere av reglene passer inn i Coombs grunnleggende regler, blant annet at man skal være ærlig
og ikke si ”ingen kommentar”, samt sørge for at riktig informasjon kommer ut. Målet med
medievettreglene er todelt. Det er både å arbeide for at forbundet fremstår som troverdig, og
det er å sørge for at kommunikasjonen med media setter organisasjonen i et best mulig lys.
Gjennom å presisere hvem som har ansvaret for kommunikasjon, samt tilrettelegge for
kommunikasjonsrutiner intern for dem som uttaler seg til media, er målet å sørge for at
kommunikasjonen ut til omverdenen fremstår på en enhetlig og oversiktlig måte. Med en
enhetlig kommunikasjon, og å informere de involverte i en sak, skal forbundet fremstå som
9
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sannferdige og ryddige, og på denne måten oppnå medias tillit. Både løgner og det å nekte å
kommentere en sak bidrar til svekket troverdighet og gir rom for spekulasjoner. Å forhindre
en slik opptreden, er en viktig oppgave i medievettreglene. Ved å følge medievettreglene er
det stor sannsynlighet for at forbundet blir sett som en attraktiv kilde av media, men som
denne analysen vil vise, er det ikke alltid reglene følges, og dette kan ha store konsekvenser
for hvordan NFF fremstår for sine omgivelser.
Vårt forhold til media preges i stor grad av at vi må svare på spørsmål
og håndtere saker på en god og profesjonell måte. Vi har noen prinsipper
i forhold til dette, som går på at vi skal være åpne og fremstå som
troverdige, vi må aldri gå på kant med sannheten. Det er viktig for å
skape et bilde av oss som en rettferdig og troverdig organisasjon. På
denne måten vil trykket fra media bli lettere å håndtere og det blir ikke et
så voldsomt trykk. (Roger Solheim 23.03.06)
FC Lyn Oslo har ikke et lignende regelverk, men også for Lyn er det essensielt å fremstå på
en troverdig måte, og derfor følge regler og skikk for hensiktsmessig kommunikasjon. De som
uttaler seg på vegne av klubben må fremstå på en måte som gir dem status som sannferdige.
Som Coombs nevner, er ærlighet viktig, og at Lyn opptrådte på en uærlig måte i sin
kommunikasjon under Mikel-saken, var med på å sette organisasjonen i et uheldig lys. At
Morgan Andersen også forandret sin versjon av flere hendelser i saken, gjorde at
kommunikasjonen ble utydelig. Både media og Lyns omverden manglet klare svar for å gjøre
seg opp en mening om hvem som snakket sant og hva som var riktig og galt i saken. At Lyn
og Andersen fremsto på en vinglete og lite troverdig måte, gjorde motparten i bedre stand til å
få plass og tillit i media.
I tilfeller der man ikke vet hvem man skal tro på, er det spesielt viktig at
alle parter får slippe til. (Sindre J. Olsen 27.03.06)
Begge sakene viser at kommunikasjonsplanene til organisasjonene er utarbeidet på en måte
som dekker både hvem omverdenen er, hvordan man skal kommunisere med omgivelsene og
media, og hva som er målene med kommunikasjonen. De to organisasjonenes
kommunikasjonsplaner er i tråd med teoriene rundt informasjon og samfunnskontakt. Begge
burde derfor være utrustet til en hensiktsmessig kommunikasjon. Allikevel er det tydelig at
ikke all kommunikasjon fungerte like bra for de to under henholdsvis Carew/Riise- og Mikelsaken. Kommunikasjonen vil alltid la seg påvirke av hvordan den eller de personene som
utfører denne, opptrer. Opptreden, samt mangel på troverdig kommunikasjon, var tilfelle i
mine to caser, og ga sakene skandalestatus.
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5.2 Forholdet mellom media og kildene
5.2.1 Syv kriterier for gode relasjoner mellom to parter
Idrettsorganisasjoner og media eksisterer i en sammenheng der begge har utbytte av forholdet.
For at forholdet skal fungere best mulig er det visse kriterier som bør være innfridd. Det
finnes flere måter å undersøke om forholdet mellom organisasjonene og media er godt eller
ikke og om kommunikasjonen mellom de to fungerer. Jeg har valgt å se casene i sammenheng
med syv variabler av Grunig, Grunig og Ehling (1992), som kan hjelpe til å si noe om gode og
dårlige relasjoner mellom parter. De syv variablene er gjensidighet, tillitt, troverdighet,
gjensidig legitimitet, åpenhet, gjensidig tilfredshet og gjensidig forståelse. Noen av kriteriene
er overlappende, og jeg setter disse sammen når jeg nå ser på kriteriene i forhold til casene.
Både avisene og organisasjonene har stor nytte av hverandre, og lever på denne måten i et
forhold som er preget av det første og fjerde kriteriet; gjensidighet og gjensidig legitimitet.
NFF er avhengig av media for å få kommet ut med positiv informasjon til alle som har
eierandeler i NFF.
Vi er en så stor organisasjon at det nesten er like effektivt å informere
gjennom media som det er å sende ut egne bulletiner, skriv eller benytte
oss av egne elektroniske kanaler. Så derfor forsøker vi å bruke media
aktivt til å nå ut med våre budskap. (Roger Solheim 23.03.06)
VG på sin side, bruker ansatte i Fotballforbundet som kilder der dette er nødvendig eller
ønskelig for å få informasjon om, eller forbundets syn på, en sak. I Carew/Riise-saken fikk
VG informasjon av vitner til hendelsen, de snakket med landslagsspillerne, og med personer
blant dem som jobbet rundt landslaget. Uten uttalelser fra de involverte partene som tilhørte
landslaget og NFF, hadde det vært vanskeligere for VG å skape en så stor sak. Selv om
forholdet er preget av gjensidighet, er ikke begge partene like fornøyd, viser en nærmere
gjennomgang av det sjette kriteriet; gjensidig tilfredshet med forholdet. Intervjuene mine viser
at Roger Solheim og NFF er mer fornøyde med forholdet til media enn VG er med forholdet
til NFF, sett fra sportsjournalist Knut Espen Svegaardens synspunkt.
De aller fleste vil jo ha positiv oppmerksomhet, men når det kommer en
negativ telefon, da er det av-knapp. Det er dårlig. Jeg synes det er
uprofesjonelt at du ikke svarer på henvendelser i motgang, og bare i
medgang. (Knut Espen Svegaarden 24.03.06)
Når det gjelder Aftenposten, hadde avisen et nært forhold til flere av partene i Mikel-saken.
Dette gjaldt også de ansatte i FC Lyn Oslo. At avisen hadde god kontakt med partene, førte til
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henvendelser fra de involverte om eksklusive intervjuer, og kildene var på denne måten
viktige for å gi saken temperatur og stadig nye vinklinger. For Aftenposten var kildene av
viktig betydning for å tiltrekke seg publikum, men Lyn og Morgan Andersen føler ikke i
samme grad at forholdet har gitt et balansert utbytte. Andersen mener at Aftenposten heller
satt klubben i en vanskelig situasjon, enn å gi dem mulighet til å komme med sin versjon.
Aftenposten og Dagbladet var mer hånlige i stilen enn de andre avisene.
Man skal ikke håne andre mennesker. (Morgan Andersen 22.03.06)
Selv om ikke Lyn og Morgan Andersen mener at de hadde like mye å tjene på media som
media hadde å tjene på å bruke klubben som kilde, innser også Andersen at Lyn er avhengig
av media for å vise frem klubben til omverdenen.
Media er en nødvendighet, og i en klubb som Lyn har det selvfølgelig
vært enormt viktig å stå opp i media for å skape interesse rundt klubben i
og med at utgangspunktet har vært litt sånn vestkant og snobbeklubb. Så
vi prøver å snu dette og få vinklet det på en annen måte. (Morgan
Andersen 22.03.06)
At det er ulikheter i hvordan partene oppfatter forholdet, kan komme av at NFF ikke
konkurrerer på samme måte som Lyn for oppmerksomhet, mens Aftenposten hadde gode
kontakter i Mikel-saken og slik så på forholdet med organisasjonen som mer nyttig enn VG,
som ikke fikk den informasjonen de ønsket av NFF i Carew/Riise-saken. Selv om forholdene
er preget av gjensidighet og aktiv bruk av hverandre, er det ikke alltid tilfelle at det andre og
tredje kriteriet; tillitt og troverdighet, preger forholdet. Landslagsledelsen løy om hendelsen i
Carew/Riise-saken, og fikk slik svekket troverdighet. Også i Mikel-saken kommer det frem i
analysematerialet at partene ikke alltid stoler på hverandre. Aftenposten skriver flere ganger at
de betviler at det Lyn og Morgan Andersen hevder, er den fulle sannheten. Andersen på sin
side, betviler at alt Aftenposten påstår å vite, stemmer med virkeligheten.
Jeg har sett at Aftenposten hevder ditt og datt, og det er feil. Jeg må jo
spørre meg selv når jeg sitter og snakker med ledelsen i Manchester
United. Det betyr at Aftenposten er nødt til å ha kontakt med de samme
personene i og med at de vet noe annet enn jeg. Mens jeg vet at det ikke
er sant. (Morgan Andersen 22.03.06)
For Lyn er det å opptre i henhold til det femte kriteriet; åpenhet, et viktig
kommunikasjonsprinsipp. Dette er også tilfelle for NFF, som i løpet av de siste årene har gått
fra å være lukket til å bli en åpen organisasjon.
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Det er ikke mer enn tre år siden vi la om fra at hovedprinsippet for
informasjonsvirksomheten skulle være slik at ingenting skulle ut, og til
åpenhet. (Roger Solheim 23.03.06)
Selv om åpenhet er vektlagt i organisasjonenes kommunikasjonsstrategier, er det ikke alltid
tilfelle at handling svarer til strategi. Det er alltid noen som må følge det som står nedfelt i
strategiene og reglene, og dette gir rom for individuelle vurderinger. I Carew/Riise-saken var
landslagsledelsens opptreden i liten grad i takt med prinsippet om åpenhet kvelden for selve
hendelsen, noe som førte til spekulasjoner fra medias side. FC Lyn Oslo var tilsynelatende
åpne mot media under Mikel-saken. De svarte på de fleste henvendelser, men om det var
sannheten som kom frem til enhver tid hersker det mer tvilsomhet rundt. At det etter hvert ble
rettet tvil mot de utsagnene klubben kom med, gjorde troverdigheten mindre, og den
tilsynelatende åpenheten gjorde det ikke lettere for klubben å oppnå et positivt mediebilde.
Forholdet mellom mediene og organisasjonene fungerer ikke alltid like bra, viser casene, og
partene er ikke alltid like fornøyd med hvordan den andre parten oppfører seg. NFF mener at
media stort sett er en gode og en viktig del av det å gjøre toppfotballen til et produkt. VG er
mer misfornøyd med forholdet, men innser at NFF er leverandør av fotball, som er viktig del
av VGs sportsjournalistikk og et av de områdene som er med på å selge aviser. FC Lyn Oslo
mener Aftenpostens dekning ikke viser hele situasjonen og gir et feilaktig bilde av deler av
Mikel-saken. Samtidig har Lyn oppnådd positiv medieomtale rundt arbeid som har blitt gjort i
klubben den siste tiden. Aftenposten på sin side, nevner flere ganger at de ikke kan stole på
Lyn og Morgan Andersen 10 . Men etter at Andersen forlot Lyn og Mikel-saken forsvant mer ut
av mediebildet, ser det ut til at forholdet mellom de to har blitt bedre og tilliten større. Selv
om partene ikke alltid er like tilfredse med hvordan den andre parten arbeider, oppfylles stort
sett Grunig, Grunig og Ehlings siste kriterium; gjensidig forståelse for hverandre.
Gjennomgangen av de syv variablene med grunnlag i hva casene viser og hva
intervjuobjektene mine har sagt, tyder på at forholdet mellom media og organisasjonene ikke
alltid fungerer like godt og at partene ikke alltid er like fornøyd med forholdet. Allikevel
innser de det gjensidige utbyttet av hverandre. At de ulike partene ikke er like fornøyde med
forholdet kan ha mange grunner. At Andersen ikke var fornøyd kan ha mye med at han som
person ble fremstilt på en negativ måte etter at han flere ganger hadde blitt tatt i å ikke fortelle
sannheten. At VG ikke alltid er like fornøyd kan være fordi avisen har urealistiske

10

For eksempel i Aftenposten 27.09.05 og Aftenposten 04.04.07.
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forventninger til organisasjonenes mulighet og ønske om å kommentere saker. Ikke alle
detaljer kan alltid offentliggjøres fordi det for eksempel kan dreie seg om personvern.

5.2.2 Betydningen av organisasjonenes innflytelse, sammenfallende mål
for organisasjonene og media, og de nære båndene
Det er ikke bare media som setter sin egen agenda, også kildene kan være med på å bestemme
denne ved å legge vekt på spesielle aspekter i sin kommunikasjon med media. Som
Shoemaker & Reese skriver, kan kildenes påståelighet, tilsynelatende troverdighet,
tilgjengelighet og siteringsegenskaper påvirke muligheten til dominans i nyhetsdekningen
(Shoemaker & Reese 1996: 182). Å fremstå på en troverdig måte, å være tigjengelig for media
og å komme med de gode sitatene, gjør enkelte kilder mer attraktive enn andre. NFF jobber
aktivt med media og ønsker å være så tilgjengelige som mulig og fremstå som åpne og ærlige.
I et intervju med Dagbladet 1. april 2006 utdyper Solheim tilgjengeligheten: ”Jeg er
tilgjengelig 24 timer i døgnet. Sju dager i uka. Jeg må innrømme at de som ringer av og til må
legge igjen beskjed. Men jeg ringer alltid tilbake”.
Nyhetsredaksjonene har behov for informasjon og innspill som kan presenteres som, eller
bearbeides til, nyheter. Media ivaretar denne oppgaven ved aktiv informasjonsinnhenting på
eget initiativ, men også ved å ta imot tips og stoff etter initiativ fra kilder (Allern 1997: 45).
Ved en aktiv kommunikasjon med media, gjerne basert på medias nyhetskriterier, kan kildene
være viktige leverandører av nyheter. I Fotballforbundets kommunikasjonsstrategi blir
muligheten forbundet har til å tilrettelegge for ønsket mediedekning belyst: ”NFFs posisjon
gir god anledning til å være proaktiv. Man har lett tilgang til mediene og har gode
profileringsmuligheter ved aktive innspill” 11 . Til tross for at NFF både har nedfelt i
kommunikasjonsstrategien at de skal opptre som en aktiv part overfor media, og at de innser
at media tilbyr en viktig profileringsmulighet, kom forbundet på etterskudd i forhold til
medias dekning i Carew/Riise-saken, og ble mer brannslukkere enn leverandører av nyheter.
Media hentet inn informasjon på egen hånd, mens NFF ikke kom med sin versjon av saken.
Hvis vi ikke er dyktige på å få ut fakta og alt med en gang så vil det jo
oppstå spekulasjoner, og spekulasjoner har man ingen kontroll på. Det
blir håpløst å springe etter å slukke branner og prøve å avkrefte. (Roger
Solheim 23.03.06)
Om landslagsledelsen med en gang hadde innrømmet at noe hadde skjedd, kunne de i hvert
fall ha kommet fra saken med ryktet som en sannferdig kilde i behold. At de løy førte til en
11
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mer kritisk og skandalepreget journalistikk. Ved å ikke tilby media informasjon, fikk de heller
ikke mulighet til å være med å påvirke medias agenda og rammelegging.
I Mikel-saken innså Lyn kjapt hvilke konsekvenser saken kunne ha for klubben. Dette gjaldt
både for klubbens sponsorverdi og at saken kunne forstyrre spillere og trenere, og dermed
påvirke de sportslige resultatene. Lyn stilte seg åpne for media under Mikel-saken og svarte i
stor grad på henvendelser. Ved å opptre aktivt i media, fikk de ut sin versjon av saken, og i
analysematerialet mitt ser jeg flere ganger at Lyn er den eneste parten som uttaler seg, og slik
er klubbens versjon av saken styrende for avisens vinkling. Dette er først og fremst tydelig
tidlig i Mikel-saken, etter hvert kommer de andre partene mer på banen og Lyn får ikke
mulighet til å opptre som en premissleverandør på samme måte lenger.
Når vi fant ut av hvordan det sto til med de nigerianske guttene og
agentene høsten 2004, omgikk vi agentene. Guttene stolte ikke på Hauge
og Shittu, og ville heller ha kontrakt direkte med Lyn. Dette ble
synliggjort overfor agentene, og vi skjønte at det på et tidspunkt kom til å
bli bråk. Så vi var forberedt på at det kom til å bli saker i media, men
man kan aldri være forberedt på hvilken vending saken vil få eller hvor
stor og lang dekningen vil bli. Vi har vært veldig bevisste på hvem som
skal uttale seg til pressen og til hvilke tider. (Morgan Andersen 22.03.06)
At media tror på kilden, at kilden opptrer på en aktiv måte og at kildens budskap passer inn i
mediets journalistikk har, som jeg her har vist, betydning for kildens mulighet til dominans
over nyhetsdekningen. Både NFF og Lyn arbeider aktivt for å legge premisser for
nyhetsdekningen, men lykkes ikke alltid.
Carew/Riise- og Mikel-saken kan kalles medieskandaler. Både organisasjoner, spillere,
personer rundt klubben og selve idretten ble satt i et kritisk lys. Men selv om konflikter er
godt stoff for media etter nyhetskriteriers idealer, har også media, og ikke bare
organisasjonene, interesse av å vise frem idrett på en positiv måte og underholde publikum.
Sportsjournalistikken ligger i grenseland mellom underholdning og nyhetsjournalistikk, og
mye av sportsjournalistikken går ut på å presentere idrett på en måte som innbyr til
entusiasme fra publikum. Nyheter om eliteidrett kan karakteriseres som mer eller mindre
informativt underholdningsstoff (Allern 2001: 129). NFF mener at det aller meste av det som
handler om dem i media, er med på å bygge opp under det positive arbeidet til forbundet.
Nitti prosent av det som står i media er positivt og handler om det vi
bygger opp og holder på med. Riksmediene er toppfotballorienterte, men
det er forståelig. Vi hadde aldri fått til en milliardavtale på salg av
medierettigheter hadde det ikke vært for at også VG, Dagbladet,
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Aftenposten, og andre medier bidrar til å bygge opp dette produktet.
Sånn sett er media en viktig støttespiller for oss. (Roger Solheim
23.03.06)
At kildene og media ofte står sammen bak et bestemt budskap, kommer også av at
sportsjournalistikken er preget av ”profesjonelle vennskap”, fordi journalistene jobber tett
med både utøvere og støtteapparat. I boken Idrettens lakeier (1997) hevder forfatterne Frank
Brandås og Einar Odden at de har oppdaget at båndene mellom media, idretten, journalister,
utøvere, støtteapparat, sponsorer og rettighetshavere påvirker journalistikken (Brandås og
Odden (1997) i Helland 2003: 100). Helland på sin side, mener at det ikke nødvendigvis er
tilfelle at slike sterke bånd preger journalistikken og at sportsjournalistenes bevissthet om sin
rolle som kritiske røster, i dag er klarere enn tidligere (Helland 2003: 101). Jeg vil allikevel
hevde at det i mange tilfeller eksisterer slike bånd som påvirker det journalistiske produktet.
Da Mikel-saken startet hadde jeg allerede etablert kontakt med partene.
Og alt handler om å pleie kontakter for å få innpass. Jeg hadde god
kontakt med Mikel fordi jeg gikk ofte på Lyn-treninger. Det var sjelden
man så folk fra VG og Dagbladet på disse treningene midt på vinteren.
Kontakten Aftenposten fikk med partene viser at jeg fikk betalt for
arbeidet i forkant. (Sindre J. Olsen 27.03.06)
I Carew/Riise-saken var media kritiske til partenes opptreden på tross av de sterke båndene
mellom mediene og landslaget. Tegnene var så sterke på at landslagsledelsen hadde løyet at
media valgte å gå hardt ut mot NFFs behandling av saken. Selv om NFF først ble fremstilt på
en negativ måte, var det landslagsledelsen som fikk VGs støtte i kampen mot Carews
beskyldninger. Jeg vil ikke hevde at VG tok landslagsledelsens parti på grunn av forholdet til
de involverte, men at flerparten av kildene VG snakket med i landslagsmiljøet stilte seg mot
Carew kan ha påvirket hvor avisens sympatier lå. Dessuten uttalte Carews agent Per A. Flod
seg ofte på spillerens vegne. Agentenes rolle har blitt problematisert både i idrettsmiljøet og i
sportsjournalistikken, de spiller gjerne rollen som en pengegrisk og kontrollerende part.
Med fare for å kutte bånd til kildene var Aftenposten kritiske til de ulike partenes roller i
Mikel-saken. Journalistene hadde denne muligheten fordi de spilte partene ut mot hverandre,
og dermed tvang kildene på banen for å forsvare sine synspunkter.
Den ene dagen får journalistene info fra en part og bruker den. Så ber de
om den andre partens synspunkt den andre dagen. Da må man svare for
å ikke tape. Media er den eneste parten som kan vinne uansett. (Morgan
Andersen 22.03.06)
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Allikevel er det tydelig at Mikels rolle i saken mer eller mindre aldri blir problematisert eller
stilt kritiske spørsmål til. Ønsket om å beskytte en ung gutt og vissheten om at hans meninger
og opptreden er styrt av sterkere krefter kan ha skylden for dette. Men det skal heller ikke
utelukkes at noe av grunnen til denne tendensen i Aftenposten kan ha hatt med Olsens nære
forhold til spilleren å gjøre.
Jeg vil se nærmere på hvilken betydning organisasjonene kan ha i hvordan et mediebudskap
fremstilles i delen om framing senere i kapittelet.

5.2.3 Maktforholdet mellom organisasjonene og media
Det mediebildet vi som publikum blir tilskuer til, handler også om hvem som sitter med
makten i forholdet mellom media og organisasjonene. Hvem som har makt i et forhold er
basert på hva partene kontrollerer og hvor interessert noen andre er i det de kontrollerer. Det
er ikke bare media som velger kilder. Kildene velger også mediene; de arbeider profesjonelt
og målrettet for å legge premisser for nyhetsproduksjonen (Allern [1992] 1996: 152). Om det
er kildene eller media som sitter med makten i forholdet, avhenger av sakens natur, om
kildene er viktige for å gi media informasjon, og om kildene ønsker å nå frem med spesielle
budskap gjennom nyhetskanaler.
I Carew/Riise-saken var media avhengig av kilder for å få vite hva som egentlig hadde skjedd.
For media var det også ønskelig at personer med tilknytning til landslaget og de involverte
partene uttalte seg om saken. Med uttalelser fra blant andre John Arne Riise, John Carew og
Nils Johan Semb kunne media spinne videre på hendelsen og lage en omfattende sak. VG satt
uttalelsene fra partene opp mot hverandre, og kunne på denne måten legge opp til en konflikt
som etter hvert dreide seg om grunnleggende problemer i landslagsmiljøet. NFF på sin side,
var avhengig av å slukke branner etter sin uheldige opptreden i starten av saken, og det ble
derfor ekstra viktig for dem å være en aktiv part i mediedekningen og forsøke å fremstå som
en pålitelig kilde og aktør igjen.
Kommunikasjonsstrategien til NFF har et eget punkt som tar for seg medias viktige rolle som
kommunikasjonskanal:
Media skal behandles med respekt og profesjonalitet. Media skal oppfatte
Fotballforbundet som en sannferdig, seriøs, rettferdig og åpen kilde for
informasjon. For at media skal speile fotballaktiviteter på en ”god” måte
må journalister, vaktsjefer og sportssjefer være godt informert om NFFs
virksomhet og mål. Mediestrategien til Fotballforbundet skal være
offensiv, noe som innebærer at forbundet skal være til stede i media med
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synspunkter i alle sammenhenger det føles naturlig, og gi kommentarer,
delta i debattprogrammer og på områder hvor det er viktig for forbundet
at et helhetlig bilde kommer ut, skal redaksjonelle oppslag støttes av eller
møtes med kronikker 12 .
Når forbundet først hadde kommet så skjevt ut som de hadde i starten av Carew/Riise-saken
og brutt flere av prinsippene i kommunikasjonsstrategien, ble en offensiv og troverdig
opptreden vektlagt for å gjenopprette tillitt, og det ble laget en egen oversikt over mulige
spørsmål NFF kunne få i forbindelse med saken. Jeg vil diskutere NFFs egen evaluering og
hvilke tiltak som ble gjort i etterkant av hendelsen i delen om krisekommunikasjon.
Mikel-saken var kompleks, og tilgang til materiale å bruke i mediedekningen var liten. Derfor
var media i stor grad avhengig av å få uttalelser fra de ulike partene for å kunne gi et bilde av
konflikten og vise sakens ulike sider. Å få uttalelser fra kildene var av stor nytte når media
skulle bygge spenningstopper i den langvarige føljetongen. Kildene ønsket å benytte seg av
media for å sette seg selv i et positivt lys og gjøre situasjonen vanskeligere for sin motpart,
samt få sin versjon av saken ut til omverdenen. Det står lite i Lyns kommunikasjonsstrategi
om hvordan de skal forholde seg til media, men målsetningen er å skape interesse rundt
klubben. Da blir det å bruke media for å nå ut med positive budskap essensielt.
Media er en del av hverdagen når man jobber i en fotballklubb. Hvis jeg
hater media eller boikotter noe, så vet jeg at det bare er Lyn eller jeg som
taper på det. Så man må late som ingen ting og gå videre. (Morgan
Andersen 22.03.06)
Maktforholdet mellom media og kildene er også preget av ressurser. Er det media eller
organisasjonene som har mest ressurser? Informasjonssubsidier og informasjonshindre er
ressurser organisasjoner kan benytte seg av som kan påvirke hva media får av informasjon.
Informasjonssubsidier er strategiske investeringer fra avsenderens side, som har som formål å
gi media journalistisk tilpasset informasjon. Med dette håper organisasjonen på å nå frem med
sitt budskap til mediets publikum (Allern 1997: 72-73).
Vi bruker media for å nå ut til brede målgrupper i forhold til det vi
ønsker å nå ut med av budskap. (Roger Solheim 23.03.06)
Informasjonshindre vanskeliggjør journalistenes arbeid ved blant annet å unndra saker og
opplysninger fra offentligheten og nekte å uttale seg om saker eller ikke være tilgjengelige
(Allern 1997: 45). NFF benytter seg av slike subsidier ved å sende ut informasjon til media
som de håper at blir plukket opp. I budskapene legges det gjerne vekt på underholdende
12
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elementer og sakene er vinklet på en slik måte at de fremstår som attraktive budskap media
lett kan benytte seg av. NFF har også mulighet til å benytte seg av informasjonshindre som
kan vanskeliggjøre journalistenes jobb. For eksempel kan Fotballforbundet nekte media
innsyn i saker som har med fotballspilleres lønn og avtaler å gjøre.
FC Lyn Oslo har ikke like store ressurser til å drive med utstrakt bruk av slike virkemidler for
å oppnå ønsket mediedekning. Men klubben kan eksempelvis holde pressekonferanser og
sende ut pressemeldinger, noe som ble benyttet aktivt i Mikel-saken for å fremme klubbens
versjon. Kontakt med media på et mer personlig plan ble også brukt aktivt i Mikel-saken.
Fordi det fantes parter som sto mot Lyn, var det også vanskeligere å skjule opplysninger ved
hjelp av informasjonshindre. I etterkant av hendelsen har FC Lyn Oslo lykkes med å benytte
seg av informasjonssubsidier for å oppnå positiv dekning rundt klubben. Et eksempel på en
slik vellykket satsning, er at Lyn har brukt mye ressurser på å informere omgivelsene om
klubbens utvikling av unge spillere. Noe også media har fokusert på.
Når det gjelder avisenes ressurser, har både VG og Aftenposten god økonomi, og hadde derfor
mulighet til å følge henholdsvis Carew/Riise- og Mikel-saken grundig ut i fra et økonomisk
perspektiv. Det er også relativt mange journalister som jobber i avisenes sportsredaksjoner, og
det gir journalistene mulighet til å bruke mye tid på en spesiell klubb eller en spesiell sak, slik
Sindre Olsen gjorde med Lyn og Mikel-saken.
Vi har jo alltid hatt bra med ressurser, så vi sender jo folk dit det trengs
vi, eller bruker tid på en sak, hvis vi føler at det er viktig for saken. (Knut
Espen Svegaarden 24.03.06)
Hvem satt så med makten i mine to caser? Man kan si at media satt med makten fordi de
gjorde sakene til omfattende føljetonger, og satt parter opp mot hverandre. Organisasjonene
hadde også makt fordi de var viktige kilder. Selv om media hadde andre kilder, kunne ikke
hendelsene blitt like store medieskandaler uten bidrag fra organisasjonene. Deres uttalelser
kunne brukes til å spisse konfliktene og dramatisere sakene. Virkemidler som
informasjonssubsidier og informasjonshindre kan forrykke maktbalansen, og sette
organisasjonene i førersetet. Selv om NFF og FC Lyn Oslo benyttet seg av slike, var medias
posisjon og opplysninger fra andre parter med på å begrense effekten av virkemidlene.

5.2.4 Kildekritikk
Kildekritikk er en viktig del av journalistikken, og forutsetter at kildene undersøkes og
opplysninger dobbeltsjekkes. Kildekritikk skal sørge for at det gis et sant bilde av situasjonen
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og at alle sider av, og ulike synspunkter på, en sak, vises. Som jeg har nevnt tidligere, er det
hevdet at det er mangel på kildekritikk i sportsjournalistikken og utstrakt bruk av enkilde- og
kildestyrt journalistikk. Dette kan ha flere grunner, en av dem er at sportsjournalistikken har
som mål å underholde og vise de engasjerende sidene av en sak, og på denne måten kan det
mindre underholdende og kommersielle bli ignorert og nyansene viskes ut. En annen grunn til
manglende kildekritikk er at media kan ha vanskelig for å sjekke kildenes troverdighet og få
alle parter i tale, og da er det fort gjort at den ene partens versjon blir stående som sannheten.
Enkilde-journalistikk de bare en versjon kommer til uttrykk, er utbredt i massemedienes
daglige arbeid (Allern [1992] 1996: 151). Det kan skyldes at journalister har bedre kontakt
med noen kilder enn andre og at noen kilder ses på som mer verdifulle enn andre.
Det var jo bare Lyn som ville uttale seg. Rune Hauge og den siden kom
ikke på banen før ca to uker etter at saken hadde sprukket, så da ble det i
en periode veldig mye den ene siden. Det var jo kanskje et problem, men
det var jo bare sånn det var. (Sindre J. Olsen 27.03.06)
Også kildenes bruk av informasjonssubsidier kan påvirke det journalistiske produktet, fordi
media på grunn av mangel på tid og ressurser, benytter seg av subsidiene. Informasjonshindre
kan også påvirke kildekritikken ved å gjøre det vanskeligere for media å få innpass og tilgang
til opplysninger som kunne vist flere sider av saken. Begge eksemplene avdekker
kritikkverdige forhold i idretten, og det er tatt i bruk kritisk og undersøkende journalistikk. At
journalistikken er kritisk, behøver allikevel ikke å si at kildekritikken ivaretas.
Jeg mener at VGs kildekritikk er mangelfull i Carew/Riise-saken fordi det fokuseres lite på de
ulike sidene av saken, og underholdning går på bekostning av et kritisk perspektiv. Saken er
lagt frem som en konflikt mellom to kjendiser. Ikke alle partene av konflikten uttaler seg, og
det stilles lite kritiske spørsmål til dem som gjør det, med unntak av landslagsledelsen som
blir tatt i å lyve for avisen. Den manglende kildekritikken er ikke bare VGs skyld, men har rot
i at sentrale kilder ikke ønsket å uttale seg. At avisen valgte å lage en sak er kanskje først og
fremst på grunn av sakens salgspotensial, og fordi VG var den eneste avisen som nærmest var
til stede under hendelsen og kunne gjøre det til sin eksklusive sak. At saken hadde stor
underholdningsverdi gjorde at det ble lagt vekt på de underholdende aspektene, og det var av
stor interesse for media å dramatisere og intervjue de profilerte og kjente personene.
I Mikel-saken vil jeg også hevde at kildekritikken til tider var dårlig, selv om stort sett alle
parter av konflikten kom til orde. Dette mener jeg fordi Aftenposten i liten grad stilte seg
kritiske til partenes uttalelser og sjelden forsøkte å gå dypere inn på sakens kompliserte sider.
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I starten var det kun Lyn som ønsket å uttale seg, og det ble stilt liten grad av kritiske
spørsmål til deres rolle. Når de andre partene kom på banen, fikk man konflikter og flere sider
av saken kom frem, men det var i liten grad undersøkende journalistikk som førte til dette. I
stedet ble Aftenposten til en scene der konflikter utspant seg, og der avisen skiftet mening om
hvem som var den gode og onde parten ut i fra hvem som uttalte seg, kildens tilgjengelighet,
og hvordan kilden fremsto for journalisten. Det gjorde det vanskelig at det var en kompleks
sak med mange sider, at det var mange sider ved saken som ble holdt skjult, samt at det ikke
var enkelt å si hvem som fortalte sannheten og hvem som løy. Men for å holde temperaturen
og interessen oppe, la Aftenposten ofte vekt på de sidene av saken som hadde høyest
underholdningsverdi, noe som kan ha bidratt til å gi et skjevt og lite nyansert bilde. Den
underholdende og lettfattelige journalistikken gikk på bekostning av den mer undersøkende.
For å være helt ærlig synes jeg media gjør en utrolig dårlig jobb for å
vise hvor kompleks en sak er, enten det er bevisst eller ikke. Kanskje er
det bevisst fordi de vet at de selger aviser på det. Men det jeg er helt
sjokkert over, er at ingen medier har klart å tegne opp hvordan
situasjonen med Mikel er, og hvilke konsekvenser det kan ha for de ulike
partene. (Morgan Andersen 22.03.06)
Selv om VG rettet et kritisk blikk mot NFFs opptreden, idrettskjendisers oppførsel og
holdninger i landslaget, var graden av kildekritikk liten. Vinklingen mer preg av
skandalejournalistikk enn av å stille kritiske spørsmål til hvorfor det ble handlet som det ble.
Også Aftenpostens kildekritikk i Mikel-saken er til dels mangelfull. Selv om de ulike partene,
med deres ulike syn, fikk plass i avisens dekning, ble Aftenposten en leverandør av partenes
synspunkter, mer enn en kritisk part. Selv om jeg mener at kildekritikken er manglende i
begge avisene, vil jeg hevde at Aftenposten viser større grad av kildekritikk enn VG fordi de
går dypere inn i sakene og viser et litt mer nyansert bilde av situasjonen.

5.3 Framing og organisasjonenes makt
Det er ikke bare media som alene står for hvordan en sak rammelegges, og dermed legger opp
til en bestemt tolkning. Også kildene har mulighet til å påvirke det bildet media skaper av en
hendelse gjennom å vinkle saken på en spesiell måte. Hvilket potensial kildene har til å
benytte seg av denne framingmuligheten, avhenger av tilgangen til kontroll over materielle
ressurser, strategisk samarbeid med media og kunnskap om dette, og hvordan
organisasjonenes og medias agenda stemmer overens med hverandre (Gamson 1988 i Pan &
Kosicki: 44). Media på sin side, benytter seg gjerne av de kilder de har enkel tilgang og et
godt forhold til, samt kilder som vinkler budskapene sine på en medietilpasset måte. For NFF

88

og FC Lyn Oslo, er altså det å arbeide strategisk etter medias rammer og fremstå som gode
kilder nødvendig for å kunne bidra til å forme et mediebudskaps rammer.
På den ene siden reagerer vi på medieskapte spørsmål. På den andre
bruker vi media proaktivt for å nå ut med våre budskap. (Roger Solheim
23.03.06)
NFF har ulike målsetninger med sin kommunikasjon med de ulike målgruppene. For
toppfotballen dreier denne kommunikasjonen seg med fotballinteresserte, myndigheter og
media, om å styrke inntrykket av toppklubber som seriøse arenaer for utvikling av norsk
fotball og markedsføre toppfotball som et attraktivt underholdningsprodukt.
Underholdningsperspektivet svarer til medias fremstilling av idrett som underholdning. For at
Fotballforbundet skal kunne fungere som en rammelegger, bør forbundets kommunikasjon
være tilrettelagt medias ønsker. Dette kan eksempelvis være å legge opp fotballkamper i
henhold til medias sendeskjemaer, og fremstille saker på en dramaturgisk måte, der for
eksempel konkurransen vektlegges. Fordi medias og idrettsorganisasjonenes mål ofte er
sammenfallende, kan det være lettere for organisasjonene å legge rammene for medias
budskap. En viktig fotballkamp er også en viktig mediebegivenhet og fotballkampenes
sendetid legges opp i samarbeid med TV2. Carew og Riise ble gjenforent på en
pressekonferanse når Carew returnerte til landslaget.
Fotballforbundet ser også verdien av å samarbeide med media og være med å legge rammene
for dekningen: ”Fotballens omdømme og profil har stor betydning for muligheten til å skaffe
seg nødvendige rammebetingelser for fortsatt utvikling av virksomheten. Massemediene er
mektige opinionsdannere, som påvirker så vel opinionens som myndighetenes oppfatning av
fotballen, og må ha en sentral plass i NFFs kommunikasjonsstrategi” 13 . Media har altså en
sentral plass i forbundets kommunikasjon fordi NFF ser media som en svært viktig
opinionsdanner. Med et slikt syn på media, blir det å spille på lag med media og få mulighet
til å rammelegge budskap essensielt for å kunne utvikle seg som organisasjon og legitimere
sin virksomhet overfor myndigheter og publikum.
Hvis vi lykkes i å få noe på trykk som er i henhold til det vi ønsker, så får
det en enorm troverdighet når det står i avisa. (Roger Solheim 23.03.06)
Fotballforbundet ser det som viktig å legge rammer for medias dekning både i følge både
Solheim og NFFs kommunikasjonsstrategi. Det finnes også belegg for å hevde at dette
stemmer. Allikevel benyttet NFF seg i liten grad av denne framingmuligheten i Carew/Riise13
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saken, særlig i starten av saken. At NFF ikke fikk mulighet til å tilrettelegge budskapet hang
sammen med at de handlet på en lite smart måte, kommunikasjonen ble på etterskudd og
forbundet fikk derfor ikke mulighet til å sette rammene for medias fremstilling. Fordi
landslagsledelsen benektet hendelsen, måtte media ta i bruk andre kanaler for informasjon og
selv komme med meninger ut i fra det de viste og trodde. Rammene ble ikke satt av NFF, og
fordi de også ble tatt i å lyve, var det vanskeligere å sette rammene i etterkant.
Så lenge man ikke vet alt så vil man spekulere. Og det vil versere rykter
som er mye mer spennende å skrive om enn det som er fakta antakeligvis.
(Roger Solheim 23.03.06)
Selv om Fotballforbundet har relativt store ressurser og arbeider strategisk med media, hjalp
altså ikke dette i Carew/Riise-saken. Nå derimot, fungerer det strategiske samarbeidet godt, og
Fotballforbundet mener selv at mange av de sakene de kommer med til media, får dekning og
den vinklingen forbundet ønsker. Ved sin posisjon som leverandør av fotballproduktet, og
samarbeid med media om blant annet fjernsynsrettigheter til visning av fotballkamper, har
NFF mulighet til å rammelegge budskap fordi medias og organisasjonens interesser er
sammenfallende og fordi Fotballforbundet ikke lever i en situasjon der de må konkurrere om
oppmerksomhet fra andre klubber på samme måte som Lyn må.
I Mikel-saken var FC Lyn Oslo flinke til å tilrettelegge sin kommunikasjon i forhold til hva
som passet inn i medias rammer. Kommunikasjon var strategisk og lå flere ganger i forkant av
hendelser klubben ante ville skje. Dette var særlig synlig i starten av saken. Da de andre
partene kom mer på banen, ble klubbens kommunikasjon mer defensiv. I Mikel-saken var det
særlig én som brukte media strategisk for å få frem sin mening, og det var Mikels agent John
Shittu. Særlig hadde han god kontakt med Aftenposten, og arrangerte blant annet et intervju
der han inviterte Aftenposten til Mikels hotellrom. Der fikk Shittu og Mikel mulighet til å
legge frem saken på en slik måte at Lyn kom dårlig ut.
Det intervjuet Aftenposten hadde på hotellrommet med Shittu, Mikel og
de andre nigerianske guttene var godt regissert av Shittu. Bare fordi
Aftenposten fikk lov til å prate med dem fikk de styre intervjuet den veien
de ville. (Morgan Andersen 22.03.06)
Selv om FC Lyn Oslo har relativt knappe ressurser til administrative forhold, kan Lyn
tilrettelegge for et ønsket syn gjennom sin kommunikasjon med media fordi media ønsker å
bruke ansatte i klubben som kilder. Gjennom å kontakte media for å få ut informasjon om en
spesiell sak eller få uttrykt sin versjon av en sak som allerede eksisterer i nyhetsbildet, kan
organisasjonen påvirke medias rammer ved å fremstå som kilder eller leverandører av nyheter.
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For eksempel kan Lyn sende ut pressemeldinger eller ta personlig kontakt med enkelte
journalister, og på denne måten forsøke å levere nyheter til media. Ved å fremstå som lett
tilgjengelige kilder, kan også klubben fremme sine synspunkter. Til tross for slike
framingmuligheter, føler ikke Morgan Andersen at klubben får ønsket mediedekning, og at
media ga et lite nyansert bilde av hendelsene i Mikel-saken. Selv om Andersen kritiserer
media for å ha tatt Shittus parti og latt seg manipulere av han, viser analysematerialet at media
ikke kun er positive overfor Shittu, men at Aftenposten også tar parti med Lyn, bruker Lyns
rammer og fremmer Lyns budskap i flere artikler. At tonen etter hvert blir mer negativ overfor
Lyn og Andersen, er fordi Andersens løgner fører til svekket troverdighet fra media.
Fordi begge organisasjonene mener at medias påvirkning på den offentlige opinionen er stor,
er både NFF og Lyn opptatt av å tilby media budskap som passer inn i bestemte rammer og på
denne måten tilrettelegge for at organisasjonene oppnår ønsket mediedekning. Men å tilpasse
ønskede budskap til medias rammer er ikke alltid like lett. Negative vinklinger og
skandalepreget journalistikk står ofte i motsetning til de positive sidene en organisasjon
ønsker å fremme. I sportsjournalistikken kan det allikevel være sammenheng mellom medias
og organisasjonenes ønsker fordi begge har interesse av å skape engasjement rundt idretten.
Det aller meste av det som handler om NFF i media er positivt, mener Roger Solheim.
Morgan Andersen er langt mer negativ, men også Lyn oppnår positiv mediedekning. Om NFF
og Lyn får positiv mediedekning har også å gjøre med sportslige resultater, og kan vanskelig
styres. Men ikke all dekning er avhengig av sportslig suksess. Å presentere klubben og
fotballkampen som et attraktivt underholdningsprodukt, kan også påvirke media til en
rammelegging som er i tråd med organisasjonens ønsker.

5.4 Krisekommunikasjon
Mine to caser ble definert som krisesituasjoner av organisasjonene. Deres rykte ble satt på
prøve av den kritiske dekningen og gjorde at de måtte arbeide for å rette opp det negative
inntrykket media hadde skapt. Troverdighet er viktig under en krise fordi det alltid vil
eksistere ulike teorier og oppfatninger om krisen, og da blir det å opptre på en ærlig og
sannferdig måte av avgjørende betydning. Nettopp manglende troverdighet var et av
problemene til både NFF og FC Lyn Oslo under henholdsvis Carew/Riise-saken og Mikelsaken.
Man kan si at en krise dreier seg om to elementer. Det er selve hendelsen, og det er hvordan
organisasjonen håndterer krisen. Hvis det ikke er sammenheng mellom organisasjonenes
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håndtering og omverdenens forventninger, kan det oppstå en krise i krisen. Med sin
kommunikasjon i en krisesituasjon, er målet at organisasjonen kommer best mulig ut av
situasjonen og ikke får svekket sin anseelse betraktelig. Som jeg skrev i teorien kan
krisekommunikasjon deles opp i tre faser; før krisen, der man kan kommuniser for å forhindre
kriser og planlegge kommunikasjon for hendelser som allikevel kan skje. Under krisen, der
kommunikasjon med interessenter og berørte aktører vektlegges. Etter krisen kan man
kommunisere for å gjenreise omdømme og lære av hendelsen (Ihlen og Robstad 2004: 103).
Både NFF og FC Lyn Oslo har planer for krisekommunikasjon, men allikevel endte de to
organisasjonene opp med svekket troverdighet som følge av deres opptreden i casene. Som
jeg vil se, var det ingen av organisasjonene som kommuniserte godt nok i alle tre fasene, og
slik oppsto det belastende kriser i den allerede vanskelige situasjonen. Selv om hendelsene i
seg selv kan defineres som kriser og medieskandaler, var også organisasjonenes håndtering
med på å gi sakene denne statusen.
I NFFs medievettregler er et eget punkt viet til hvordan vanskelige situasjoner skal
håndteres: ”Krisesituasjoner skal alltid koordineres av ledelsen. Når en krisesituasjon, eller
noe som kan utvikle seg til en krisesituasjon, oppstår, skal informasjonssjefen alltid involveres
umiddelbart. Krisehåndtering krever helt spesiell koordinering” 14 . I Carew/Riise-saken ble
denne regelen brutt. Informasjonssjefen ble ikke informert av landslagsledelsen om hendelsen.
I følge han selv, visste han ingen ting om saken før han leste det i avisen dagen etter.
Keepertrener Erik Thorstvedt og pressesjef Lars Otto Bjørnland benekter overfor VG at noe
har skjedd og sannferdigheten svekkes. Det var ikke bare selve hendelsen som var en krise.
Håndteringen av saken, å sende Carew hjem, gjorde bare medias fokus større. Ikke minst at
hendelsen ble benektet, gjorde media ekstra kritisk innstilt. NFF innfridde ikke kravene
omverdenen hadde til informasjon. Den mislykkede håndteringen førte til at NFF i etterkant
har måttet bruke krefter på å opparbeide seg et godt rykte igjen, noe de blant annet har
arbeidet for ved å evaluere sin egen opptreden i saken.
Uoffisielt har ansatte innad i forbundet bekreftet at ting ble gjort veldig
feil. Men det burde de ha forutsett. For du kan ikke ljuge først og så
prøve å forklare en delvis historie etterpå, men også skjule ting. Og så
kan du ikke sende spilleren hjem og tro at ting roer seg. Hadde Carew og
Riise møtt opp sammen og på en måte skværet opp der og da for åpent
kamera så hadde hele saken blitt mye fortere slutt. (Knut Espen
Svegaarden 24.03.06)
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FC Lyn Oslo hadde i forkant av Mikel-saken en strategi for hvordan krisesituasjoner skulle
håndteres, og håndteringen fungerte bra ut i fra disse retningslinjene. Allikevel sto klubben
igjen med et dårlig rykte i etterkant av hendelsen, et rykte de fremdeles må handskes med.
Media oppfattet ikke klubbens kommunikasjon som troverdig, og Andersen blir beskrevet i
Aftenposten som en lite sannferdig klubbdirektør. Selv om saken ikke er avsluttet, og det
endelige omdømme er vanskelig å si noe om, har klubben arbeidet for å gjenopprette et godt
rykte igjen i den senere tid. Dette har de gjort ved å konsentrere seg om det sportslige og
fokusere på den positive kulturen i klubben, en strategi som har gitt gode resultater i
mediedekningen. At Morgan Andersen ikke lenger befinner seg i klubben har også en positiv
verdi for Lyn, da mye av dagens fokus angående Mikel-saken er på Morgan Andersen som
person. Selv om de faktiske hendelsene hadde krisekarakter, og Lyn muligens har drevet med
ulovlige forhold, er det også deres kommunikasjon med omverden som gjorde saken til en
virkelig medieskandale. Klubben klarte ikke å innfri omgivelsenes behov, og ved at Andersen
ble tatt for å lyve flere ganger, forsvant også tillitten og rykte som en sannferdig aktør.

5.4.1 FC Lyn Oslos krisekommunikasjonsplan
Lyns krisekommunikasjonsplan består av en oversikt over hvem som skal uttale seg og
retningslinjer for kommunikasjonen. Ansvaret for informasjon har direktøren, om han ikke er
tilgjengelig er det styreleder i FC Lyn Oslo som innehar dette ansvaret 15 . Analysematerialet
viser at det omtrent bare er Morgan Andersen som uttaler seg i saken. Faren ved at det bare er
mer eller mindre én person som uttaler seg, er at dersom han eller hun fremstår som lite
troverdig, rammer dette hele organisasjonen. Bertil Valderhaug skriver i en kommentar i
Aftenposten at Morgan Andersen alltid har hatt et troverdighetsproblem blant norske
journalister. At Andersen blir oppfattet slik, gjør også at Lyn havner i en troverdighetsklemme.
På den andre siden kan det være en fordel at det hele tiden er Andersen som har uttalt seg.
Både ved at spillerne og støtteapparatet rundt klubben kunne konsentrere seg om det
sportslige, og fordi Lyn forsvant mer ut av Mikel-saken når Andersen sluttet i klubben.
Jeg og styreformann i FC Lyn Oslo skal ta oss av media, og får også ta
smellen. Trener Henning Berg og laget skal skjermes og konsentrere seg
om det sportslige. Dette gikk jo ganske fint i 2005. Det var masse som
gikk på meg, men lite på laget. Så dette føler jeg at vi klarte på en grei
måte, i hvert fall i forhold til å vinne fotballkamper. (Morgan Andersen
22.03.06)
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Direktøren har også som oppgave å finne ut når det er riktig tidspunkt for å uttale seg. Ut i fra
de opplysningene FC Lyn Oslo satt på om agenter, kontrakter og liknende, var det taktisk
riktig å uttale seg mye under det meste av saken. Slik jeg viste i den andre analysedelen, var
det ofte den som uttalte seg til Aftenposten, som fikk avisens sympati, og dette var ved flere
tilfeller Lyn, mener jeg. Ved å velvillig svare på medias henvendelser, fremsto
organisasjonens kommunikasjon som åpen og de fikk mulighet til å rette negativt lys mot den
andre parten. Etter kort tid forsto motparten at det var mye å hente ved å svare på Andersens
beskyldninger, og også denne parten tok i bruk media på en aktiv måte. Beskyldningene mot
Lyn fikk media til å rette et mer kritisk blikk på klubbens opptreden og sette spørsmålstegn
ved troverdigheten til Lyns kommunikasjon. Media fungerte som en scene for partenes
beskyldninger mot hverandre, og harde beskyldninger mot Lyn førte til at troverdigheten ble
mindre. Det samme gjorde Andersens vinglete kommunikasjon, som flere ganger bar preg av
at ikke hele sannheten ble fortalt. De andre punktene i krisekommunikasjonsstrategien går på
interne kommunikasjonsprosesser og retningslinjer for den som uttaler seg til media, og jeg
kan ikke finne belegg for at noen av disse retningslinjene ble brutt i Mikel-saken.
Det spesielle i Mikel-saken er at det er så vanskelig å skille hvem som
snakker sant og hvem som ikke gjør det. Hva som er rett og hva som er
galt. Til og med rettsapparatet eller fotballens egne organer har
problemer med å finne ut av det. I sånne tilfeller, der man ikke vet hva
man skal tro, er det spesielt viktig at begge parter får slippe til. (Sindre J.
Olsen 27.03.06)
Pågangen fra journalister er i mange typer kriser stor, og disse er interessert i både selve
krisen og hvordan organisasjonen håndterer den (Ihlen og Robstad: 104). Dette var tilfelle i
Mikel-saken, der de involvertes opptreden utgjorde en stor del av dekningen. I slike tilfeller,
kan det å opptre på en uakseptert måte ha store konsekvenser for medias krtiske dekning.
Gjennomgangen av punktene viser at kommunikasjonen med media og offentligheten under
Mikel-saken fungerte etter retningslinjene i kommunikasjonsstrategien, men
troverdighetsproblemer gjorde at klubben kom ut på en lite fordelaktig måte.

5.4.2 NFFs evaluering av en medieskandale
I Carew/Riise-saken var det flere kommunikasjonsrutiner som ikke fungerte. Blant annet ble
ikke informasjonssjefen i NFF informert om hendelsen, på tross av at medievettreglene
presiserer at han skal det. Dette, sammen med benektelsen av hendelsen, førte til at
troverdigheten ble brutt og Fotballforbundet fikk en vanskelig start på krisesituasjonen.
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Jeg fikk ikke vite noe om hendelsen i bussen før dagen etter da jeg leste
det i avisa. Og det var veldig uheldig. Min første reaksjon var at her må
Carew og Riise sammen på en pressekonferanse og så må vi få ut all
informasjon, men da satt Carew allerede på et fly til Roma. Så vi kom
utrolig skjevt ut. VG hadde jo sett at det hadde skjedd noe, mens folk i
landslaget hadde benektet dette og tok ikke telefonen etterpå, og det
oppsto spekulasjoner. Ingen henvendelser fra media ble besvart, det var
mye som gikk feil i starten der. (Roger Solheim 23.03.06)
Når forbundet ikke klarte å verken forhindre hendelsen, kommunisere på en måte som
tilfredsstilte omgivelsenes krav eller håndtere hendelsen på en måte som ble vurdert som
riktig av omgivelsene, ble det desto viktigere for organisasjonen å kommunisere for å
gjenreise tillitt og omdømme.
Jeg brukte veldig mye tid på å gjenreise tillit i media og har vært åpen på
at det var ting som gikk galt, blant annet i forhold til det med åpenhet.
Det har nok hjulpet en del på det å gjenreise tilliten. Jeg tror de aller
fleste oppfattet det som et unntak at vi hadde reagert på den måten vi
hadde gjort, og at det ikke var en opptreden som kjennetegnet
Fotballforbundet. Men det måtte jo forklares og brukes mye tid på, for
folk fikk jo et dårlig inntrykk. (Roger Solheim 23.03.06)
For å finne ut hva som gikk galt fra forbundets side i Carew/Riise-saken evaluerte NFF sin
egen opptreden i etterkant av hendelsen 16 . Her gikk NFF systematisk gjennom de positive og
negative handlingene rundt hendelsen, og jeg ser på noen av disse mest relevante resultatene.
For det første ble ikke informasjonssjefen eller generalsekretæren varslet umiddelbart, og de
fikk dermed ikke mulighet til å gi råd om den mest hensiktsmessige kommunikasjonen og
handlingen. Dessuten tok media NFF i å lyve, noe som var med på å bygge opp rykter og
spekulasjoner, og den overdrevne og gode historien fikk plass i stedet for fakta og reelle
opplysninger. Når NFF kom i etterkant med informasjon hadde allerede spekulasjonene fått
prege dekningen og gitt saken skandalestatus. Dessuten ble ikke henvendelser fra media
besvart, noe som er med på å styrke anelsene om at landslagsledelsen ønsker å skjule noe. Det
ble heller ikke skrevet noen pressemelding om hendelsen og dermed benyttet ikke NFF seg av
muligheten til å komme med en offisiell versjon av saken som kunne ha blitt oppfattet av den
rette av media.Ved å sende John Carew hjem fra landslagssamlingen, gjord landslagsledelsen
det lett for media å gi han syndebukkrollen. Og at de to spillerne ikke møtte på en
pressekonferanse sammen dagen etter, er med på å gi saken kanskje alt for store dimensjoner.
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Da blir det også et dilemma for organisasjonen i forhold til hva vi skal
gjøre dag to. Skal vi strekke hendene i været og si at vi har gjort noen feil
vurderinger, eller skal vi av lojalitet til våre egne som tross alt har gjort
noen vurderinger og tatt noen beslutninger, forsøke å kjøre videre på det
løpet? Kommunikasjonsmessig var det en katastrofe at Carew forsvant
før han hadde forklart seg. (Roger Solheim 23.03.06)
I evalueringen nevnes det også hva som ble behandlet på en positiv måte i saken. Dette var
blant annet at ved pressetreffet dagen etter hendelsen la NFF seg åpne for spørsmål fra media
og kunne dermed avkrefte rykter og dempe spekulasjoner ved å si hvordan de oppfattet
hendelsen. Dessuten stilte NFF opp på mediedebatter. Det var livsviktig for NFF å fremstå på
en måte som ble oppfattet positivt for å kunne gjenopprette det dårlige inntrykket som
lyvingen og benektelsen hadde sørget for, og evalueringen var en viktig del i denne prosessen.
De to hendelsene har krisekarakter i kraft av seg selv, men denne karakteren ble forsterket av
organisasjonenes opptreden under sakene. Slik foregikk krisen på to plan, og medias dekning
av de involverte partenes opptreden var også sterkt fremtredende. For organisasjonene hadde
en slik mediedekning store konsekvenser for publikums oppfatning av de to. Å bli sett på som
en lite troverdig aktør kan ha konsekvenser for det videre livet til organisasjonene, og å bygge
opp tillit igjen var svært viktig. Dette har NFF gjort gjennom å evaluere seg selv, og sørge for
å opptre troverdig ved senere anledninger. I dag blir Fotballforbundet stort sett fremstilt
positivt i media, selv om også den kritiske dekningen er til stede. Lyn har fokusert på de
positive verdiene i klubben, men i Mikel-saken er ennå ikke siste kapittel skrevet, så det
endelig omdømme er vanskelig å si noe om.

5.5 Oppsummerende slutninger
Fungerer teorien i forhold til de to casene for å svare på problemstillingen min: Hvordan er
forholdet mellom idrettsorganisasjoner og media, i en krisesituasjon spesielt? For å svare på
dette spørsmålet, har jeg sett de teoretiske perspektivene i sammenheng med casene. Ut i fra
analysen, mener jeg at casene fungerer godt for å se nærmere på idrettsorganisasjoners arbeid
i en verden der media og omverden spiller en betydelig rolle for organisasjonens
kommunikasjon og handlinger.
NFF og FC Lyn Oslo er to ulike organisasjoner som må forholde seg til ulike omgivelser og
kommuniserer på ulikt vis. Allikevel er de like ved at de begge lever i fotballens verden og er
produsenter av underholdning til media. Det passer derfor godt å se de to i sammenheng for å
kunne trekke mer generelle konklusjoner om hvordan idrettsorganisasjoner kommuniserer og
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forholder seg til media og omgivelsene. De to casene er også ulike. Carew/Riise-saken dreier
seg om én enkelt hendelse, og hvordan både selve hendelsen og håndteringen i etterkant ble
utsatt for kritisk journalistikk. Det underholdende elementet er fremtredende i Carew/Riisesaken. Mikel-saken er mer en prosess med flere steg og høydepunkter. Det dreier seg om en
alvorligere hendelse og en mer overordnet konflikt, der moral blir et viktig tema. Selv om
sakene er ulike, er de også like ved at de begge dreier seg om kritikkverdige forhold som skjer
utenfor fotballbanen og at ingen av organisasjonenes opptreden er i samsvar med det
omgivelsene forventer og forlanger. Slik sett er det snakk om kriser eller medieskandaler på to
plan; selve hendelsen og håndteringen av situasjonen. De to sakene passer derfor godt for å si
noe om negative hendelser utenfor idrettarenaen og saker der organisasjonenes opptreden er
en viktig del av medias dekning. Sakene passer til å se nærmere på hvordan
idrettsorganisasjoners dårlige kommunikasjon kan påvirke organisasjonens omdømme, og
gjør det mulig å si noe om hvordan idrettsorganisasjoner helst bør handle for å fremstå på en
best mulig måte under en krisesituasjon.
Jeg har valgt de to organisasjonene fordi kommunikasjonsarbeidet er ulikt for de to, men
arbeid har også mange fellestrekk og kan sammenliknes. Analysene av deres arbeid kan si noe
om hvordan idrettsorganisasjoner jobber mot media og for ønsket mediedekning. Analysen
kan si noe om hvordan organisasjonenes forhold til media er og deres opptreden som kilder,
samt hvordan organisasjonene forholder seg til, og handler i, en krisesituasjon. Jeg mener at
de to casene passer også for å sette de teoretiske perspektivene ut i livet. Begge er eksempler
på at organisasjonene ser viktigheten av å jobbe strategisk for ønsket mediedekning, og
tilrettekjenner at media har stor makt over den offentlige opinion. Allikevel er begge sakene
eksempler på at teori og virkelighet ikke er samme sak. Carew/Riise-saken viser at
krisekommunikasjonsplaner må integreres godt for å faktisk følges i en krisesituasjon eller det
som kan utvikle seg til en krise. Casene viser ogsa at kravet til sannferdighet er så stort under
en medieskandale, at det å opptre på en måte som ikke oppfattes sannferdig, kan ha store
konsekvenser for organisasjonene.
Vi lærte mye av Carew/Riise-saken i forhold til å ha gode rutiner for
kommunikasjon, internt spesielt, og hva vi gjør umiddelbart når en slik
situasjon oppstår. Men man vet jo aldri om en slik kommunikasjonssvikt
skjer igjen, for man er jo avhengig av at folk gjør de riktige vurderingene
der og da. Man kan ha rutiner og regler og sette opp det man skal gjøre,
men man er samtidig avhengig av at noen gjør det som må gjøres og ikke
bryter de reglene og rutinene man har. (Roger Solheim 23.03.06)
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5.6 Generalisering, analysen i et generelt perspektiv
På bakgrunn av funnene fra analysen av NFF og FC Lyn Oslo, ønsker jeg å trekke noen
generelle konklusjoner om forholdet mellom organisasjoner og media, og hvordan
idrettsorganisasjoner jobber for ønsket mediedekning, spesielt i en krise.
I Helland (2003) har sportsjournalist i VG, Truls Dæhlie pekt på at entusiasmen i
sportsjournalistikken er sentral. ”Det eneste som selger sport, det er entusiasme. […]. Men
konflikter og den type ting er bare salgshemmende”, sier Dæhlie i boka Sport, medier og
journalistikk (Helland 2003: 93). Jeg mener allikevel at dagens sportsjournalistikk ikke bare
handler om entusiasme, men også tar for seg kritikkverdige forhold innen idretten og at
journalistene stiller seg kritiske til organisasjoner og idrettsutøvere. Selv om jeg mener at det
finnes tydelig belegg for at sportsjournalistikken handler om konflikter og at media stiller
kritiske spørsmål, vil jeg hevde at kildekritikken er mangelfull. Fremfor å stille seg kritisk til
kildene og vise et nyansert bilde av en sak, blir media mer en part som ytrer meninger som går
i den ene eller andre parten av konfliktens favør, og en scene der konflikter utspiller seg og
kildene får mulighet til å komme med beskyldninger mot hverandre. Den kritiske
journalistikken dreier seg altså ikke om å gi et nyansert nyhetsbilde der alle meninger kommer
til uttrykk, men partene settes opp mot hverandre i et mer underholdende perspektiv.
Konfliktene driver den dramatiserte nyhetsfortellingen fremover.
Mine to caser fungerer for å illustrere idrettsskandaler. Det er ikke det engasjerende ved
idretten som vektlegges, snarere er det kritikkverdige forhold som beskrives og media
fremstår på en moraliserende måte som sier hva som er rett og galt. Selv om
sportsjournalistikken stort sett har til hensikt å skape engasjement rundt et idrettsarrangement
eller en idrettskonkurranse, slik Truls Dæhli nevner, passer skandalejournalistikken godt for
idrett. Skandaler strekker seg ut over medias nyhetsfunksjon, skandaler er også underholdning,
og trekker på denne måten til seg et videre publikum (Lull & Hinerman [1997] 2005: 6). En
balansegang mellom disse to målene kjennetegner skandalejournalistikk generelt og ikke
minst sportsjournalistikken. Sportsjournalistikken skal gi et seriøst bilde av nyheter, og
samtidig være full av pirrende detaljer og ironiske munterheter som er typisk for de myke
nyhetene (Dahlgren & Sparks 1992 i Rowe [1997] 2005: 204). Jeg vil på grunnlag av de
teoretiske perspektivene sett i sammenheng med den massive mediedekningen og den store
interessen for de to sakene, hevde at sportsjournalistikk passer godt inn i medieskandalen.
Dagens sportsjournalistikk er preget ikke bare av gla´saker, men også av kritiske vurderinger
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rundt hendelser, forhold og opptreden i idrettens verden. Sportsjournalistene selv ser det som
en viktig oppgave være kritiske.
Fotball og idrett har jo blitt veldig, veldig kommersielt, og får mye
spalteplass. Derfor er det jo viktig at vi er kritiske i forhold til det. Selv
om fotballkampen er underholdende, er det masse rundt det er viktig å
være kritisk til. Når en slik sak som Mikel-saken dukker opp, ser man
hvor mye penger og makt som er involvert og hvor store konsekvenser det
kan få for et enkeltindivid. (Sindre J. Olsen 27.03.06)
Idrettsorganisasjoner som Norges Fotballforbund og FC Lyn Oslo, som operer i en
kommersiell verden har de siste tiårene blitt mer og mer profesjonalisert. Ikke minst gjelder
dette for fotballen. Forening har blitt til forretning, frivillige har blitt erstattet av ansatte,
sponsorer er avgjørende. Det handler om å selge et produkt for å sikre driften av
organisasjonen, og da er idrettsorganisasjonene avhengig av positiv omtale i offentligheten.
En god kommunikasjon med omverden og media er derfor av avgjørende betydning. For
idrettsorganisasjonene kan det være lurt å ha kommunikasjonsstrategier som sier noe om
hvordan kommunikasjonen med omgivelsene skal foregå på en mest mulig hensiktsmessig
måte, og hvem organisasjonen ønsker å kommunisere med. I begge mine to organisasjoner
eksisterer det slike kommunikasjonsstrategier. Selv om jeg ikke har grunnlag for å si at det
finnes slike strategier i enhver idrettsorganisasjon med kommersielle interesser, tør jeg påstå
at NFF og FC Lyn Oslo ikke er enestående tilfeller. Jeg konkluderer derfor med at
idrettsorganisasjoner i dagens kommersielle idrettsverden, ser viktigheten av å ha en god
kommunikasjonsflyt med sin omverden. Denne kommunikasjonen går ikke én vei,
organisasjonene ønsker også tilbakemeldinger fra omverdenen. Uten en plan for hva NFF og
FC Lyn Oslo ønsker å oppnå med sin kommunikasjon, hadde ikke denne kommunikasjonen
vært like vellykket. Dette ser vi eksempler på i begge casene. I Carew/Riise-saken var ikke
kommunikasjonen som kom ut fra NFF samstemt og sannferdig, noe som satt organisasjonen i
et dårlig lys. For FC Lyn Oslo, ble det svært belastende for både klubben og ikke minst
klubbdirektør Morgan Andersen, at omverdenen oppfatter klubbens kommunikasjon som lite
troverdig. Hvordan en organisasjon kommuniserer, er altså helt avgjørende for å fremstå på en
ønsket måte. Og da må denne kommunikasjonen stemme overens med de verdier og
forventninger organisasjonens omverden har.
I en verden der medier dekker sport i stor grad og idrettsorganisasjonene ønsker positiv
mediedekning, vil det oppstå et forhold mellom media og organisasjonene hvor begge parter
er avhengig av hverandre og har gjensidig nytte av at presentasjonen av idrett skaper
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publikum til idretten. Gode relasjoner mellom partene kan derfor være av nytte for begge. For
media det kan påvirke deres mulighet til å skaffe seg opplysninger og innspill fra kilder. Og
for organisasjonene, kan det gi ønsket oppmerksomhet for sin organisasjon og for sin idrett.
For å vurdere hvor godt forholdet mellom organisasjonene mine og de to avisene er, har jeg
benyttet meg av Grunig, Grunig og Ehling sine syv kriterier for vurdering av gode og dårlige
relasjoner mellom parter. Variablene sett i forhold til analyseobjektene, viser at partene
anerkjenner hverandres arbeid og har respekt for hverandres roller, men at ikke alle parter
føler at de tjener like mye på forholdet. Av disse funnene trekker jeg en generell slutning om
at forholdet mellom idrettsorganisasjoner og media er preget av gjensidighet og respekt for
hverandres roller, men at forholdet også er preget av at organisasjonene mener at de blir for
negativt fremstilt, mens media mener de får for liten tilgang til organisasjonene når det skjer
negative hendelser. At forholdet ikke er preget av total harmoni, viser at sportsjournalistene til
tross for at de gjerne har tette bånd til kildene, også klarer å stille seg kritiske til kildene sine.
Vi kan ikke styre media, men vi må forlange å kunne få svare på spørsmål.
Jeg føler at vi har en veldig god dialog med media, og det går på at vi
respekterer hverandres roller og behandler hverandre profesjonelt.
(Roger Solheim 23.03.06)
Ved å opptre aktivt som premissleverandører og primærkilder, kan idrettsorganisasjoner få
frem sin side av saken. Det å tilby bestemte nyheter er også et vern mot at journalister graver
for mye på egenhånd (Allern [1992] 1996: 149). Media benytter seg av budskap og kilder de
har enkel tilgang til, i en hverdag der mangel på ressurser i form av tid er vanlig. Det er i høy
grad de ulike kildenes versjon av en sak som preger medienes dekning i mine to caser, og
medias rammer er gjerne påvirket av kildene. At journalistikken er kritisk, betyr allikevel ikke
å si at kildekritikken ivaretas. Det er de tabloide sidene som presenteres for oss som publikum
og nyansene forsvinner i idrettsskandalene. Mangelen på dyptgående og nyansert journalistikk
kan ha to grunner. For det første kan det være på grunn av medias ønske om å presentere en
lettfattelig versjon for publikum. På den andre siden, dreier sportsjournalistikk seg om to
forskjellige sider. Den skal underholde, engasjere og dekke idrettsbegivenheter, men den skal
også rette et kritisk blikk mot mer alvorlige forhold innen idretten.
Sportsjournalistikk er to forskjellige fag. Den ene dagen skal du dekke en
fotballkamp, og neste dag skal du sette deg inn i hvordan en organisasjon
drives. Det er én ting å spørre om en spiller spilte bra eller stille kritiske
spørsmål til en trener fordi laget hans har tapt fire kamper på rad, og en
helt annen ting å stille grunnleggende spørsmål om organisering og
prioritering i en organisasjon. Etter min mening er det for lite av det siste.
(Roger Solheim 23.03.06)
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6. Sammenfattende oppsummering og diskusjon
Forholdet mellom media og organisasjoner er av betydning for organisasjoners mulighet til å
uttrykke sine meninger til offentligheten og medias mulighet til å bruke organisasjonene som
verdifulle kilder. Idrettsorganisasjoner er produsenter av underholdning for media, og sport er
en viktig del av journalistikken, mens mediene er viktige leverandører av organisasjonenes
virke ut til et publikum. Sport/mediekomplekset kan derfor kalles et vinnvinn-forhold der
begge parter er avhengig av hverandre. Gjennom eksponering gir media et publikum til
idretten, til sponsorene og til seg selv (Helland 2003: 14). Oppgavens problemstilling lyder
som følger; Hvordan dramatiserer media en konfliktsituasjon i sportsverdenen? Og hvordan
fungerer forholdet mellom idrettsorganisasjoner og media, i en krisesituasjon spesielt? For å
svare på problemstillingen har jeg for det første tatt for meg hvordan media arbeider og
presenterer hendelser, medieskandaler spesielt. For det andre har jeg sett på forholdet mellom
media og organisasjoner, hvordan organisasjoner jobber med sin kommunikasjon til media og
omverden, samt deres opptreden i en krisesituasjon. Jeg har sett på de to spørsmålene i
problemstillingen hver for seg, og vil i dette kapittelet diskutere de to delene og sette dem i
sammenheng med hverandre.

6.1 Det teoretiske grunnlaget
Medias historier er ikke nye, men nye hendelser settes inn i nøkkelfortellinger som allerede er
kjent for publikum. Slik blir medias nyheter mottatt på en måte der publikums kulturelle
erfaringer spiller inn i forståelsen av budskapet. Både Carew/Riise- og Mikel-saken settes inn
i kjente rammer der konflikter mellom gode og onde parter vektlegges og der den dramatiserte
historien styrer dekningen. Konflikter er eller blir medievridd, og er gjerne intense, tilspissede,
konkrete, forenklede, polariserte og personifiserte (Hernes 1978 i Eide og Hernes 1987: 21).
Casene viser at historiene forenkles, det legges vekt på de store konfliktene og motpartenes
utspill mot hverandre er tilspisset på en måte som forsterker konflikten. For organisasjonene,
er det av verdi å påvirke dette mediebildet for å fremstå på en best mulig måte.
Hvilken mulighet organisasjonene har til å påvirke det bildet som skapes av dem i media,
varierer ut i fra hvordan forholdet mellom media og organisasjonene er, og hvilken verdi
media anser at organisasjonene har som kilder. Å fremstå som en attraktiv kilde og forme
budskap slik at de passer inn i medias rammer er virkemidler for organisasjoner som vil ha
plass i media. I idrettens verden er gjerne forholdet mellom media og idrettsorganisasjonene
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preget av gjensidighet mellom journalistene og organisasjonenes ansatte, støtteapparat og
spillere. Dette er fordi begge parter har nytte av hverandre, og medias og organisasjonenes
mål ofte er sammenfallende fordi de begge ønsker å fremstille idrett på en positiv måte. Men
selv om det er lett å finne eksempler på en slik fremstilling, er konflikter og skandaler også
områder som passer sportsjournalistikken godt. Selv om det er de positive nyhetene rundt en
idrett som dominerer dekningen og ”krise” stort sett betyr dårlige resultater, er ikke
Carew/Riise- og Mikel-saken enestående eksempler på kritisk sportsjournalistikk.
Sportsjournalistikken passer godt inn i medias skandalejournalistikk fordi den, i likhet med
skandalen, beveger seg mellom harde nyheter og underholdning.
Når media definerer noe som en skandale og sier hva som er rett og galt, kan det oppstå
utfordrende situasjoner for aktørene fordi deres kritikkverdige oppførsel gjerne er tema for
skandalen. De involverte bør opptre på medias premisser for å oppnå positiv mediedekning,
og organisasjonens kommunikasjon bør oppfattes som troverdig og være i henhold til
krisekommunikasjonsplaner. Selv om de to casene var alvorlige i kraft av seg selv, var det
medias dekning som gjorde dem til kriser. Ikke minst bidro organisasjonenes håndtering av
sakene til å gi dem denne statusen. Når en organisasjons handlinger ikke svarer til hvordan
media mener organisasjonen burde reagert på hendelsen, oppstår det fort en krise i krisen.
Organisasjoner har derfor mye å tape ved å ikke spille på medias lag under en skandale.
I begge organisasjonenes kommunikasjonsstrategier vektlegges en åpen kommunikasjon med
omgivelsene for å få frem ønskede budskap. Dette er spesielt viktig i en skandale, der det
gjerne vil oppstå rykter og komme uttalelser fra motstandere, som kan sette organisasjonens
omdømme på prøve. Selv om organisasjonene ser viktigheten av å opptre på en åpen, ærlig og
aktiv måte overfor media, viser de to casene at det kan være langt fra teori til praksis.

6.2 Spørsmålene i problemstillingen sett i sammenheng med teori,
caser og hverandre
Det første spørsmålet i problemstillingen dreier seg om hvordan media dramatiserer en
konfliktsituasjon, skaper oppmerksomhet rundt saken og innbyr til en spesiell tolkning. For å
finne et svar på dette har jeg benyttet meg av teorier rundt nyhetskriterier, agendasetting,
framing og mediedramaturgi. Jeg har brukt to caser til å si noe om teorienes gyldighet i
medierte sportsskandaler. Det andre spørsmålet dreier seg om forholdet mellom media og
idrettsorganisasjoner. Jeg ser på idrettsorganisasjonenes kommunikasjon med omverdenen, og
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trekker inn teorier rundt informasjon og samfunnskontakt. Spesielt ser jeg på forholdet
mellom organisasjoner og media i det som kan kalles en krisesituasjon for organisasjonene.

6.2.1 Medias presentasjon og organisasjonenes arbeid
There tends to be an interdependent relationship between sports
organisastions and journalist: sports organisations want favourable
media coverage, sports journalists want access to sources (Brooke 2002:
37)
Media presenterer et utsnitt av virkeligheten, og dette utsnittet kan gjerne vise et fordreid bilde
som blir fremstilt som sannheten. Gjennom det utvalget av stoff media viser oss står det frem
et bestemt bilde av saken (Tangen 2004: 131). Til grunn for medias fremstilling av saker og i
bestemmelsen av hvilke saker som vil prege nyhetsbildet, ligger ulike nyhetskriterier.
Carew/Riise- og Mikel-saken fylte flere av disse nyhetskriteriene. Sakene skapte engasjement
og ikke minst oppnådde sakene oppmerksomhet fordi media anså dem som publikumsvinnere.
Det er ikke alltid like enkelt for organisasjonene å oppnå mediedekning. Å legge opp til en
kommunikasjon som fyller nyhetskriterier kan gjøre det enklere å få budskapene sine ut i
media. Men som Allern (1992) nevner, er det gjerne de negative hendelsene som får
oppmerksomhet. Selv om organisasjonene har mulighet til å opptre som premissgivere for
situasjonen, får ikke organisasjonene mulighet til å legge frem de budskapene de selv vil ved
en slik negativ hendelse. I tilfeller som Carew/Riise- og Mikel-saken blir organisasjonenes
oppgave først og fremst å opptre som kilder der målet er å sette seg selv i et best mulig lys.
Det er ikke alle sider ved mine to caser media viste, og det bildet som ble vist, var i stor grad
med på å legge til rette for visse tolkninger. Gjennom rammene er media med på å sette
agendaen og bestemme hva vi som publikum blir utsatt for av informasjon. Det er ikke bare
rammeleggingen, men også vektleggingen av saken som er med på å bestemme sakens agenda.
De to sakene ble prioritert som svært viktige av media, dekningen var massiv og de havnet på
avisenes forsider flere ganger. At sakene ble sett på som viktige av VG og Aftenposten har
flere grunner, eksempelvis kjendis- og konfliktaspektet. Andre grunner er at sakene hadde høy
underholdningsverdi og at idrett, ikke minst fotball, gjerne er et prioritert felt i dagens medier.
Mikel-saken fikk like mye oppmerksomhet som tsunamien, og mer enn
flommen i USA. Jeg spør meg selv om det er bra, og vet ikke helt hva jeg
skal svare. Uansett forteller det hvilken posisjon idretten har her i landet.
(Morgan Andersen 22.03.06)
At idretten utgjør en stor del av medias dekning, og ikke minst at medias dekning gir
publikum tolkninger av situasjoner, personer og organisasjoner, gjør medierettet arbeid til en
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viktig del av organisasjonenes hverdag. Å kommunisere på en best mulig måte med både
media og med omgivelsene, reflekteres i de to organisasjonenes kommunikasjonsstrategier.
Det viktigste prinsippet for begge, er å ha en åpen kommunikasjon med omverden og media.
Å fremstå på en åpen måte overfor media, gjør organisasjonene i stand til å legge premissene
for nyhetsdekningen ved at media gjerne bruker dem som kilder. Å tilby bestemte nyheter er
også et vern mot at journalister graver for mye på egenhånd. I Mikel-saken opptrådte Lyn i
stor grad aktivt i media for å få frem sin versjon, og i starten av saken stilte Aftenposten få
kritiske spørsmål til denne kommunikasjonen. Ved en så aktiv kommunikasjon, var det ikke
før motparten kom på banen og kritiserte Lyn, at media betvilte klubbens troverdighet. Også
Carew/Riise-saken viser at denne åpenheten er viktig. NFF og landslagsledelsen opptrådte på
en måte som om de hadde noe å skjule. Ved å ikke fortelle sannheten, fikk forbundets
omdømme seg en knekk. Handlingen står i kontrast med kommunikasjonsstrategien, der
åpenhet, det å være en aktiv deltaker i media og å sette saker på medias dagsorden, vektlegges.
Grunnlaget for nyhetsproduksjon er tilgang på materiale av forskjellig slag. Dette innebærer
også tilgang til personer som har tips, opplysninger eller vurderinger av interesse (Allern
[1992] 1996: 145). På denne måten kan kildene fungere som premissleverandører. For selv
om journalistikken er kritisk, er det ikke vanskelig å finne eksempler på manglende
kildekritikk i casene. Kildestyrt journalistikk er preget av en aktiv kilde og en mer passiv
journalist (Helland 2003: 93). Spesielt tydelige eksempler på en journalistikk påvirket av
kildene, finner jeg i Mikel-saken, der taktiske grep fra de involverte speiler Aftenpostens
dekning. Aftenpostens meninger reflekterer ofte den ene eller andre partens meninger, og
avisen fungerer mer som en scene for de involvertes argumenter, enn som en uavhengig og
kristisk part. I VGs dekning av Carew/Riise-saken, er avisen mer opptatt av å ha en
underholdende ramme rundt den kritiske journalistikken enn å vise et kildekritisk og nyansert
blikk på saken og partene. Med et slikt underholdende formål, er VGs bruk av kjendiser som
kilder fremtredende. Både artikler og kommentarer preges av at det er den parten som ønsker
å uttale seg som får avisens oppmerksomhet og sympati. At aktørene til tross for graden av
påvirkningskraft overfor journalistene ikke alltid fremstilles positivt i casene, er fordi den
parten som uttaler seg får mulighet til å sette den andre parten i et dårlig lys. Det er også
begrunnet i at nye hendelser setter aktørene i et nytt lys, at aktørene ikke opptrer på en måte
media finner akseptabel, og at aktørene blir oppfattet som lite åpne og troverdige. Dessuten er
begge casene eksempler på skandalejournalistikk, noe som i seg selv betyr at media stiller seg
kritisk til hendelsen og de involvertes opptreden.

104

Som denne gjennomgangen viser, er det sammenheng mellom de to spørsmålene i
problemstillingen. Medias budskap er gjerne påvirket av kildene. Men den skandalepregede
journalistikken, som kan kjennetegnes av at media vektlegger konflikter, dramatikk og går inn
på de involvertes opptreden i forhold til samfunnets normer og regler, gjør det vanskeligere
for organisasjonene å opptre som premissleverandører for medias dekning. I en slik situasjon
kreves det at kommunikasjonen fra organisasjonene står i forhold til medias normer, for å
kunne fremstå som premissleverandør i størst mulig grad. En slik kommunikasjon og
opptreden fra organisasjonene, var ikke tilfelle i mine to caser. Problemstillingen spør om
media dramatiserer, og analysen av casene viser at dette er høyst tilfelle. At media
dramatiserer og gir de involverte ulike roller, betyr at organisasjonene har interesse av å jobbe
aktivt for å forsøke å bli fremstilt som de gode partene i en konflikt. Casene viser at media lar
seg påvirke av kildenes opptreden i stor grad, og jeg kan konkludere med at forholdet mellom
media og kildene påvirker journalistikken. I en slik verden blir det ekstra viktig for
organisasjonene å opprettholde nære og gode bånd med media, noe som reflekteres i begge de
to organisasjonenes kommunikasjonsstrategier.

6.2.2 Medieskandaler og organisasjonenes kommunikasjon
Casene viser at media er svært konfliktorienterte. Konflikter egner seg godt for å drive en sak
videre. Ved å trykke en parts utsagn, kreves det at den andre parten svarer på disse utsagnene,
noe som gir mediene mulighet til å skape en føljetong. Dessuten egner konflikter seg for å
rette fokus mot mer overordnede problemer og skape mer spenning rundt en sak. Slåsskampen
mellom John Carew og John Arne Riise skjedde i en periode da medias dekning av landslaget
allerede var negativt rettet på grunn av manglende sportslige resultater, og passet derfor godt
inn for å underbygge ”landslagskrisen”. Mikel-saken startet rett etter at fotballsesongen ble
sparket i gang, og kunne brukes for å skape større interesse rundt eksempelvis et kampreferat.
Analysematerialet viser at sakene ofte settes i sammenheng med andre aktuelle hendelser på
denne måten. Konfliktsituasjoner blir gjerne til skandaler, der media gis mulighet til å
beskrive partenes opptreden og bestemme hva som er rett og galt. De involverte partenes
utsagn mot hverandre brukes til å underbygge disse påstandene. Å fremstå som en troverdig
kilde blir derfor av stor betydning for ønsket medieomtale, slik jeg viste i forrige avsnitt.
Selv om NFFs og Lyns kommunikasjonsstrategier er i takt med de teoretiske perspektivene
for informasjon og samfunnskontakt, viser analysen at det er en lang vei fra teori til handling.
De to organisasjonene fremsto som lite troverdige i casene. En av Coombs (1999) viktigste
kommunikasjonsregler ble brutt; vær ærlig. I krisesituasjoner, eller medieskandaler, vil det
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fort oppstå rykter som gjerne er mer spektakulære enn sannheten. For organisasjonene gjelder
det å være i forkant av ryktene og få media til å tro på deres versjon. Det klarte verken NFF
eller Lyn, og medias dekning baserte seg på andre kilders utsagn. Det gjaldt spesielt de første
dagene av Carew/Riise-saken, da forbundet opptrådte på en lite sannferdig måte. I Mikelsaken var dette tilfelle utover i saken, etter hvert som de andre partene kom på banen og det
dukket opp saker som fungerte som belegg på at Lyns kommunikasjon ikke var sannferdig.
Krisekommunikasjon dreier seg om fire elementer, skriver Coombs. Det er forhindring,
forberedelse, handling og læring. Forhindring innebærer tiltak for å unngå en krise.
Forberedelse foregår gjennom å lage en krisekommunikasjonsplan og gjennomføre
krisekommunikasjonsøvelser der de involverte lærer hvordan de skal takle ulike kriser.
Handling dreier seg om hvordan man gjennomfører handlingen i en reell krise, mens læring er
evalueringen av hvordan krisekommunikasjonen fungerte (Coombs 1999: 4). Verken NFFs
eller Lyns kommunikasjon fungerte etter alle disse fire elementene, noe som førte til
belastende kriser i krisen. NFF hadde planer for hvordan noe som kan utvikle seg til en krise,
skal håndteres, gjerne for å unngå at den utvikler seg. Men forbundets ansatte virket allikevel
lite forberedt på at en slik vanskelig situasjon kunne oppstå. Dårlige rutiner førte til at
krisekommunikasjonsplanene ikke ble fulgt. At de ansatte ikke virket forberedt på hvordan de
skulle takle en slik situasjon, gjorde at de håndterte hendelsen på en måte som ikke levde opp
til medias og omgivelsenes forventninger. Men i etterkant har NFF tatt lærdom av den dårlige
håndteringen, og gjennom evaluering av sin egen opptreden, bør organisasjonen nå stå
sterkere hvis en lignende situasjon skulle oppstå. Lyn på sin side, var mer forberedt på at noe
kunne skje, og prøvde å opptre på en måte som skulle forminske skadene. Deres handling ble
allikevel ikke akseptert fordi klubbens troverdighet ble betvilt. Om Lyn har lært av hendelsen
er vanskelig å si, men etter Mikel-saken har bildet av klubben i media vært mer preget av
positive nyheter og fokus på det sportslige.
Det var organisasjonenes opptreden som sammen med selve hendelsene, gjorde sakene til
virkelige kriser og førte til medias skandalefokus. Dårlig håndtering av en sak, kan gi saken
skandalestatus. Slik henger medias fremstilling tett sammen med partenes faktiske opptreden.
Hvis en organisasjon blir fremstilt negativt i media, kan dette ha store konsekvenser for
organisasjonen fordi media ofte er eneste leverandør av informasjon, og organisasjonene anser
medias påvirkningskraft overfor publikum som stor. At begge organisasjonene fikk negativ
dekning, gjorde at de i etterkant har jobbet aktivt for å gjenopprette et godt rykte.
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Problemstillingen spør hvordan media dramatiserer en skandalesituasjon, og hvordan
forholdet mellom media og organisasjonene er i en krisesituasjon. Oppgaven viser at disse to
spørsmålene henger sammen. Om media oppfatter organisasjonens opptreden på en måte som
ikke svarer til de sosiale normene og som ikke er i takt med det media forventer, oppstår det
fort en krisesituasjon for organisasjonene. En opptreden som svarer til det media forventer,
kan motsatt føre til at organisasjonene kommer heldig ut av en skandale.
Som analysen av casene i forhold til teoriene viser, er det stor grad av samsvar mellom de
teoretiske perspektivene og medias presentasjon av Carew/Riise- og Mikel-saken. På grunnlag
av dette, kan jeg konkludere med at medias fremstilling av en idrettsskandale er sterkt
dramatisert og rammeleggingen fremmer en spesiell tolkning. Når det gjelder de teoretiske
perspektivene rundt informasjon og samfunnskontakt, forholdet mellom to parter og
krisekommunikasjon, viser casene at det er stor grad av samsvar mellom teoriene og
organisasjonenes kommunikasjonsstrategier og krisekommunikasjonsplaner. Teorier rundt
forholdet mellom to parter reflekteres også i casene. Men til tross for at teorien og
kommunikasjonsstrategiene er i takt, var organisasjonenes krisekommunikasjon i de to casene
ikke det. Dette hadde negative konsekvenser for organisasjonene.

6.3 Avrunding
De to eksemplene jeg har sett nærmere på i denne oppgaven, er ulike i både hvordan de ble
fremstilt og i hvordan organisasjonene forholdt seg til dem. Den ene dreier seg om en uheldig
hendelse mellom to landslagsspillere, mens den andre er en handling i regi av klubben, og slik
sett står ledelsen selv for krisesituasjonen. Dessuten er sakene ulike i form av at Lyn var
forberedt på at det kunne bli problemer og oppmerksomhet i media, mens det var vanskeligere
for NFF å forberede seg på situasjonen. Selv om de to sakene er ulike, viser de begge hvordan
media er viktige bidragsytere til hvordan, og i hvilken grad, saker fremstår for publikum
gjennom rammelegging og agendasetting. Men det er gjerne tilfelle at dette bildet er påvirket
av kildene. Når man ser de to delene sammen kan man trekke konklusjoner som at det er en
tett sammenheng mellom det som skjer i media og det som skjer i organisasjonene. Både i
avisene og i organisasjonene ser man verdien av hverandre og resultatet av den
samhandlingen som foregår mellom de to partene, er det mediebildet vi som publikum blir
vitne til.
Casene viser tydelig hvordan media dramatiserer og skandaliserer en sak, og hvordan den
dramaturgiske historien og medieskandalen bygges på nøkkelfortellinger der de involverte
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partene tillegges roller. Casene viser at de teoretiske perspektivene som jeg har valgt ut for å
se nærmere på hvordan sportsjournalistikk bygges opp og fremstilles, passer godt. Men
eksemplene viser også at selv om fotball er viktig underholdning og mye går på å skape
engasjement rundt idretten, er det plass til den kritiske sportsjournalistikken. Selv om
journalistikken er kritisk, er kildekritikken en manglende faktor, og media fungerer først og
fremst som en scene der konflikter utspiller seg. Media opptrer også som en pådriver av
konflikten ved å rette kritiske spørsmålstegn til de involverte og som en medhjelper til å sette
konfliktene inn i sammenhenger og knytte dem til mer overordnede konflikter. I
skandalejournalistikken forteller media publikum hva som er rett og galt, og sørger for ekstra
dramatikk ved å kommentere saker og stille partenes utsagn mot hverandre. Sportsskandalene
fremstilles både som underholdning og som bidrag til den kritiske journalistikken.
Selv om ingen av organisasjonene lyktes i å komme styrket ut av krisesituasjonen de havnet i,
er dette av ulike grunner. Jeg har sett nærmere på en organisasjon der kommunikasjonen og
planene for denne fungerte, og en der de ikke gjorde det. Funnene kan brukes til å si noe om
hvor viktig det er at kommunikasjonsrutinene i en krisesituasjon faktisk fungerer og
gjennomføres. Samtidig er ikke dette nok, man må også fremstå som troverdig i
kommunikasjonen med omgivelsene. For at en idrettsorganisasjon skal få en mest mulig
velfungerende kommunikasjon, bør kravet om åpenhet og ærlighet oppfylles. Dessuten bør
organisasjonen finne ut hvem deres omverden består av, hvilke forventninger omverdenen har
til organisasjonen og hva media vektlegger. Kommunikasjonen bør både være på medias
premisser og organisasjonen bør opptre aktivt overfor media. Kriser krever spesiell
kommunikasjon, og organisasjonen bør derfor ha planer for en slik kommunikasjon.
Strategiene er til liten hjelp dersom det ikke finnes rutiner for å gjennomføre dem. Ved
manglende kommunikasjon vil media fremstille organisasjonen på en lite heldig måte, fordi
media gjerne vektlegger det uvanlige, det negative og er konfliktorienterte. Å ha et godt
forhold til media kan derfor være av avgjørende betydning for hvordan organisasjonen
fremstilles for publikum. For selv i kritiske saker er media gjerne påvirket av kildene, og ved
å opptre på en måte som er på medias premisser, har kildene gode muligheter til å være med
og påvirke mediebudskapet. Noe ingen av organisasjonene klarte i de to casene. Både Norges
Fotballforbund og FC Lyn Oslo har kommunikasjonsstrategier som vektlegger betydningen av
en velfungerende kommunikasjon med media og omgivelsene, samt planer for
krisekommunikasjon. Men mangel på rutiner og troverdighet gjorde at organisasjonene ikke
fremsto som premissleverandører i Carew/Riise- og Mikel-saken.
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Ved å bruke to caser, kan jeg se dem i forhold til hverandre, og på grunnlag av dette si noe om
likheter og forskjeller i hvordan de to organisasjonene og de to avisene fungerer. På grunnlag
av en slik caseanalyse med to eksempler, kan jeg trekke konklusjoner på et bredere grunnlag
enn hvis jeg bare hadde undersøkt én case. De to organisasjonene jobber begge med fotball,
men skiller seg fra hverandre ved at den ene er et særforbund uten direkte konkurrenter, mens
FC Lyn Oslo lever i et konkurranseforhold med andre fotballklubber. Det krever ulik
kommunikasjon. NFF har interesse av å fremstille fotball på en best mulig måte, og må jobbe
mot media for å gjøre selve idretten populær. For eksempel ved å vektlegge de positive
aktivitetene som foregår i norsk fotball på både bredde- og toppnivå. Dessuten dreier
samarbeidet med media seg om forhandling om hvordan fotballproduktet skal formidles til
publikum. FC Lyn Oslo må jobbe for å fremme et budskap som er spesielt for klubben og som
gjør at de skiller seg ut fra andre fotballklubber. De må finne noe unikt som også er i medias
interesse å dekke. Selv om målsetningene er ulike for ulike organisasjoner, viser oppgaven at
en gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi er viktig for å nå kommunikasjonsmessige mål og
ønsker. Dette for å sitte som en likeverdig, eller til og med førende part, i forholdet med media.
De to avisene er like ved at de begge er riksdekkende og avhengige av å selge aviser. Men den
ene er en løssalgsavis, mens den andre er en abonnementsavis, og de henvender seg derfor til
publikum på ulike måter. De to ser på seg selv som leverandører av stoff med ulik vinkling.
VG har et større mål om å underholde og vise det spektakulære enn Aftenposten, som har en
mer seriøs profil. Allikevel ønsker begge avisene å tiltrekke seg publikums oppmerksomhet.
VG og Aftenposten vektla henholdsvis Carew/Riise-saken og Mikel-saken, med mål om å
treffe publikums interesse. For å tiltrekke seg oppmerksomhet vil jeg si at media dramatiserer
hendelser i stor grad, selv om ulike medier har forskjellige måter å fremstille saker på.
De to casene passer godt for å svare på problemstillingen og se spørsmålene i sammenheng
med hverandre. Jeg finner flere ganger sammenheng mellom medias og organisasjonenes
opptreden og de teoretiske perspektivene, samt tilfeller der det viser seg at en kommunikasjon
som ikke svarer til de teoretiske perspektivene har store konsekvenser for hvordan en
organisasjon fremstår. På denne måten passer de to casene godt for å sette teoriene ut i live.
Ingen klubb er for liten og intet forbund er for stort til å ha en
gjennomtenkt informasjonsstrategi. Uten denne ballasten er de solgt
(Lars Gilberg 1996: 8)
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Mål
Internt
•
•
•
•
•
•
•

Egne ansatte
Kretser
Tillitsvalgte,
sentralt
Breddeklubber
Toppklubber
Datterselskap
Samarbeidspartnere

Bredde
• synliggjøre behovet for
utvikling og
kompetanseheving
• bidra til å styrke samhold,
og skape entusiasme
og forståelse for
NFFs mål

Skape forståelse for
NFFs ulike roller
•

Eksternt
•
•
•

Fotballinteresserte
Myndigheter
Media

Topp
• øke forståelsen for
beslutninger som angår
toppklubber
• bidra til å styrke samhold, og
skape entusiasme og
forståelse for NFFs
mål

tydeliggjøre
fotballens
profil som en
inkluderende
massebevegelse
• styrke fotballens
profil som en attraktiv
aktivitet for jenter og
kvinner
• bidra til at myndigheter har
god kunnskap om NFFs
virksomhet, og skape
forståelse for behovet for
flere og bedre anlegg

•

• bidra til å
styrke inntrykket
av toppklubber
som seriøse
arenaer for utvikling
av norsk fotball.
• markedsføre toppfotball som et
attraktivt underholdningsprodukt

Analyse
Norsk fotball består av 350 000 aktive, 20 000 lag i 1 800 klubber. 100 000 frivillige sørger
for at aktiviteten øker år for år. NFF arbeider med en rekke positive saker, tilbud, tiltak,
retningslinjer etc., som direkte eller indirekte angår en stor del av Norges befolkning, men
som i for liten grad kommer i fokus, også i egen organisasjon.
Det er grunn til å tro at fotballforbundet blant mange oppfattes som en noe stivbent,
byråkratisk og mektig organisasjon, med god økonomi. Dette skyldes at omtale av NFFs i
mediene i stor grad preges av administrering av toppfotballen på herresiden, og de konfliktene
(med klubber, spillere, supportere) som oppstår i kjølvannet av disse sakene. I konfliktsaker
vil mediene i de fleste tilfeller sympatisere med NFFs motpart, i og med NFFs rolle som
myndighetsorgan. Oppslag om spillerlønninger, bonuser og store samarbeidsavtaler skaper
inntrykk av økonomisk overflod.
NFFs posisjon gir god anledning til å være proaktiv. Man har lett tilgang til mediene og har
gode profileringsmuligheter ved aktive innspill.
Målgrupper
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Eksterne
Fotballinteresserte
Over 2 mill. nordmenn følger med på fotball. Over 50 prosent av befolkningen kjenner til
NFF. De fotballinteresserte er en målgruppe som er åpen for informasjon om norsk fotball.
Det er viktigere for NFF at de som kjenner til NFF får bedre kunnskap om norsk fotball, enn
at flere skal ha kjennskap til NFF. Det er derfor viktig at de fotballinteresserte får informasjon
om norsk fotballs positive virksomhet. Fotballforbundets profil kan også være avgjørende for
om disse engasjerer seg mer direkte, enten som tilskuere, eller som medlemmer.

Myndigheter
Rammebetingelsene for fotballen bestemmes i stor grad utenfor fotballens egne organer. Det
er derfor viktig at myndighetsorganer får direkte og presis informasjon om NFFs virksomhet
og behov. NFF skal ha en klar strategi for hvordan man skal kommunisere med besluttende
organer nasjonalt, regionalt og lokalt.

Massemedier
Fotballens omdømme og profil har stor betydning for muligheten til å skaffe nødvendige
rammebetingelser for fortsatt utvikling av virksomheten. Massemediene er mektige
opinionsdannere, som påvirker så vel opinionens som myndighetenes oppfatning av fotballen,
og må ha en sentral plass i NFFs kommunikasjonsstrategi.

Interne
Egne ansatte
Ansatte på forbundskontoret er nøkkelpersoner i forhold til utvikling, iverksetting og drift, og
er derfor viktige profilbyggere. De må derfor ha god kunnskap om organisasjonens
virksomhet og må, ut fra prinsippet om at ”alle skal vite litt om alt”.

Kretser
Med sine rundt 90 ansatte og et stort antall tillitsvalgte, spiller kretsene en viktig rolle i
forhold som iverksettere av tiltak. Kretsene står i en unik posisjon i forhold til å profilere
fotball som massebevegelse både overfor myndigheter og medier. NFF sentralt skal arbeide
for å øke forståelsen for behovet for å informere klubbene om utdanningstilbud og
klubbutvikling. NFF sentralt skal stimulere kretsene til å profilere breddefotballen i lokale
medier, og bistå i kontakt med myndighetene.

Tillitsvalgte, NFF sentralt
Medlemmer av komiteer og utvalg er viktige ambassadører, og utgjør en uvurderlig ressurs
for fotballen. De må gjennom tett samarbeid med NFFs administrasjon holdes oppdatert om
aktuelle forhold, slik at de på en effektiv måte kan bidra med sin kompetanse.
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Breddeklubber
For at klubbene skal handle i tråd med forbundets retningslinjer må de ha informasjon som er
godt tilpasset deres behov og hverdag. Kommunikasjon mot breddeklubbene skal
hovedsakelig gå gjennom Fotballkretsene. På en del områder er det imidlertid hensiktsmessig
å kommunisere med klubbene direkte. Dette gjelder spesielt kommunikasjon av overordnede
mål og retningslinjer.

Toppklubber
Toppklubbene er lokomotivene i norsk fotball, og har høy medieprofil. Det er derfor ekstra
viktig at kommunikasjonen med toppklubbene er god. I denne sammenhengen spiller Norsk
Toppfotball og Serieforeningen for kvinnefotball viktige roller.

Datterselskap
Ullevaal Stadion AS, Ullevaal Stadion Idrett AS, Opplev Norsk Fotball AS og UBC oppfattes
alle som en del av NFF, og må inkluderes i NFFs kommunikasjonsstrategi.

Samarbeidspartnere
NFFs samarbeidspartnere skal ha god kjennskap til NFFs løpende virksomhet. De blir ofte
utfordret av media, og må spesielt holdes orientert om aktuelle mediesaker.

Prinsipper
Bygg opp under hovedmål
All kommunikasjonsvirksomhet skal bygge opp under Fotballforbundets hovedmål om flere
spillere i bredden, bedre spillere i toppen, og flere og bedre anlegg.

Fullmakter
Kun president, generalsekretær og informasjonssjef har fullmakt til å uttale seg eksternt på
NFFs vegne. Fullmakten kan delegeres.

Åpenhet
Fotballforbundet er en massebevegelse, som hundretusener av mennesker har en eierandel i,
enten som spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre eller støttespillere. Fotballforbundet er
en demokratisk oppbygget organisasjon, som er avhengig av legitime beslutningsprosedyrer.
Basert på disse viktige grunnsteinene, er det naturlig at fotballforbundets
kommunikasjonsvirksomhet tar utgangspunkt i prinsippet om åpenhet. Det innebærer at så
lenge det ikke er gode grunner for å holde tilbake informasjon, skal organisasjonen være
transparent.
"Ingen kommentar" er ikke et av NFFs svar på journalistenes spørsmål. Istedet svarer vi;
"Jeg skjønner at mediene stiller dette spørsmålet, men jeg ber om forståelse for at vi må få lov
å komme tilbake med mer informasjon når vi vet mer."

119

I all saksbehandling i henhold til vedtatt regelverk, skal NFF etterstrebe prinsippene om
offentlighet. Det innebærer at de som ønsker innsyn i brev fra NFF som angår saker som er
behandlet i henhold til NFFs regelverk skal få det, dersom det ikke er tungtveiende grunner
for å nekte innsyn. Unntak gjøres for eksempel for forretningshemmeligheter, saker som er
omfattet av personvern. Brev til NFF skal offentliggjøres dersom avsender samtykker i det.

Strategisk tenking
Informasjon fra Fotballforbundet må være tilpasset målgruppene, og gjøres lettest mulig
tilgjengelig. All kommunikasjon med målgruppene skal forankres i en vedtatt strategi, hvor
mål, målgruppe og kanal er klart definert, og hvor det er redegjort for hvordan man vil foreta
oppfølging/evaluering.

Bruk av elektroniske kanaler
Fotballforbundet skal så langt det er praktisk mulig basere sin kommunikasjonsvirksomhet på
elektroniske kanaler. Kun unntaksvis, og i tilfeller hvor man kan dokumentere at andre
kanaler er mer effektive, skal man unnvike fra dette prinsippet.

Tilbakemeldinger
I alle sammenhenger hvor NFF sender ut informasjon, skal man sikre seg en tilbakemelding
på hvordan budskapet mottas, både mht. form og innhold. Når man har kommunisert
beslutninger som skal igangsette endringer i organisasjonen, skal man sørge for å få
tilbakemelding på om informasjonen er mottatt og forstått.

Koordinering
Ansvaret for intern kommunikasjon ligger i linjen, men informasjonsavdelingen skal
involveres i alle større kommunikasjonsoppgaver. Informasjonsavdelingen skal først og
fremst gi faglige råd om hvordan en oppgave skal løses, rettlede ved bruk av eksterne tjenester,
og gi råd om nyttige kanaler.

Informer internt først
I saker av stor organisatorisk betydning skal Fotballforbundet så langt det lar seg gjøre
informere egne ansatte, tillitsvalgte og evt. berørte klubber, kretser og personer, før saken
slippes i media. I saker av mindre betydning, eller i tilfeller hvor man har tidspress, skal man
informere internt minst samtidig som man informerer media. Intern kommunikasjon skal i
utgangspunktet følge linjen.

Mediehåndtering
Media skal behandles med respekt og profesjonalitet. Media skal oppfatte Fotballforbundet
som en sannferdig, seriøs, rettferdig og åpen kilde for informasjon. For at media skal speile
fotballaktiviteter på en ”god” måte må journalister, vaktsjefer og sportssjefer være godt
informert om NFFs virksomhet og mål.

Offensiv mediestrategi
Fotballforbundet skal ha en offensiv mediestrategi, som innebærer å være til stede i media
med synspunkter i alle sammenhenger hvor det er naturlig. Vi skal så langt det lar seg gjøre gi
kommentarer, og delta i debattprogrammer i radio og TV.
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På områder hvor det viktig å få ut et helhetlig bilde, skal redaksjonelle oppslag støttes
av/møtes med kronikker. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes hvem som skal stå som
avsender.

Prinsipper for mediehåndtering
De fleste mediehenvendelser dreier seg om innhenting av fakta. Disse henvendelsene kan den
enkelte saksbehandler eller avdelingsleder ta seg av. I alle tilfeller av mediekontakt skal
informasjonssjefen varsles.
Saker med stor medieinteresse, som kan få konsekvenser for Fotballforbundets profil, eller
som kan oppfattes som kontroversielle, skal overlates til informasjonsavdelingen, som i
samråd med generalsekretæren avgjør hvordan saken skal håndteres.
Saker som angår politiske spørsmål skal håndteres av forbundsstyret. Generalsekretær og
informasjonssjef kan redegjøre for sakens realiteter, saksgang og lignende, men skal som
hovedregel ikke redegjøre for politiske vurderinger.
Avdelingssjefer og saksbehandlere skal som hovedregel ikke uttale seg til media om saker
som skal opp til politisk avgjørelse. Saksbehandlere skal heller ikke redegjøre for politiske
vedtak i saker som kan oppfattes som kontroversielle.
I saker hvor det er behov for at generalsekretær og president har handlingsrom i en senere fase,
kan det være hensiktsmessig at avdelingssjef/informasjonssjef forsvarer NFFs
utgangsposisjon. Dette kan være i forhandlinger med høy medieprofil, som for eksempel ny
medieavtale eller tippeavtale.
Når ny politikk skal presenteres, er det først og fremst fotballpresidenten (evt.
visepresidentene) som skal fronte saken i media.

Jus-saker
Henvendelser med utgangspunkt i fotballforbundets lov og reglementer kan grovt sett deles i
fire kategorier. Generelle henvendelser om forståelse av regelverket, kampsituasjoner som kan
avlede en reaksjon fra NFF, saker som skal opp til behandling doms- og sanksjonsutvalget, og
saker som skal til behandling i forbundsstyret.
Generelle henvendelser dreier seg ofte om detaljer i regelverket, og hvordan dette skal forstås.
Slike henvendelser er det mest hensiktsmessig at fagansvarlig, som kjenner regelverket
håndterer. Ved slike henvendelser må det gjøres klart at det er snakk om
bakgrunnsinformasjon, og alle sitater må gjennomgås av fagansvarlig før saken kommer på
trykk.
Alle henvendelser vedr. saker som kan komme, eller skal opp til behandling, skal som
hovedregel henvises til informasjonssjefen.
Begrunnelsen for dette er at saksbehandleren må stå mest mulig fritt, og må skjermes for
mediehenvendelser som kan påvirke den videre saksbehandling. Informasjonssjefen kan i
større grad enn saksbehandleren svare generelt, og unnlate å gå inn i detaljer eller prinsipper
som kan virke bindende for den videre saksbehandling.
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Beslutninger om sanksjoner skal presenteres i pressemelding. Dette gjelder også avgjørelser
som kan ankes. Kontaktperson for media er i utgangspunktet informasjonssjef og leder for det
utvalg som har avsagt dom.
I sanksjonssaker der det må antas at Forbundsstyrets innstilling vil bli gjort kjent av andre,
skal en proaktiv mediestrategi vurderes.

Konflikter med toppklubber eller spillere
I konflikter med klubber eller spillere vedr. reglement eller andre administrative forhold, skal
NFF så langt det lar seg gjøre uten at det skader NFFs omdømme, uttrykke en ydmyk og
løsningsorientert holdning.
I alle saker som avgjøres etter sanksjons- og protestreglementet er det viktig å gi beslutningen
legitimitet, i form av henvisninger til tingvedtak (klubbenes reglement), og oppbyggingen av
legitime beslutningsprosedyrer.

Datterselskap
Informasjonsavdelingen skal holdes orientert om beslutninger i NFFs datterselskap, som kan
havne i mediene. I kontroversielle mediesaker skal informasjonsavdelingen involveres.

Budskap og avsender
Skjematisk kan forholdet mellom budskap og avsender beskrives slik:
Daglig
Budskap om
informasjon ny politikk
om
virksomheten

President (FS)
Generalsekretær
Informasjonssjef
Avd. sjef i samarbeid med
informasjonsavdelingen
Avdelingssjef
Seksjonssjef/Saksbehandler
*****
****
***
**
*

Profilering av Håndtering av Kriser
viktige saker vanskelige
org. saker

****
***

*****
****
***
**

*****
****
***
**

***
****
*****
**

*****
****
****
*

*****
**

**
*

*
*

*
*

*
*

Meget viktig avsender
Viktig avsender
Mindre viktig avsender
Kan uttale seg
Skal ikke uttale seg

Myndighetskontakt
Målet for Fotballforbundets myndighetskontakt er å fremstå som en troverdig organisasjon, av
stor samfunnsmessig betydning. Det er viktig at beslutningstakere er så godt orientert om
fotballens virksomhet, at Fotballforbundet kan fremme sine synspunkter med tyngde.
122

Utfordringen ligger først og fremst på politisk nivå, hvor dannelsen av meninger og
beslutninger kan variere noe mer enn i administrasjonen.

Prinsipper for myndighetskontakt
Som hovedregel skal kontakt mot administrativt nivå i departement, fylkeskommune og
kommune, ivaretas av Fotballforbundets administrativt ansvarlige på tilsvarende nivå.
Avdelingsleder skal alltid informeres om møter med myndighetene.
Politisk kontakt med departementer og komiteer på nasjonalt nivå skal i hovedsak ivaretas av
Fotballpresidenten. Tilsvarende skal valgt leder i kretsene være ansvarlig for kontakt med
lokale stortingsrepresentanter, og politisk kontakt på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.
NFF skal jobbe aktivt med å finne aktuelle berøringspunkter som legitimerer møter med
komiteer og enkeltrepresentanter, og melde sin interesse når det er naturlig og nødvendig.

Aktuelle målgrupper
Følgende departementer/statsråder må følges opp spesielt: Kirke- og kulturdepartementet,
Sosialdepartementet, Forsknings- og utdanningsdepartementet, Justisdepartementet og
Utenriksdepartementet. I tillegg er det flere statsråder som har gode relasjoner til fotballen,
uten at deres departement har direkte innflytelse på fotballens rammebetingelser.
På Stortinget er det først og fremst viktig å pleie de komiteene som har innflytelse på våre
rammebetingelser. I første rekke er dette FAK-komiteen, men vi har også berøringspunkter
inn mot Sosialkomiteen, Justiskomiteen, KUF-komiteen og Utenrikskomiteen.
NFF skal ha god kontakt med de forskjellige partigruppene på Stortinget.
I tillegg er det en rekke enkeltrepresentanter som har gode relasjoner til fotballen i sine
lokalmiljøer. Kretsene må holde kontakt med sine representanter, og orientere disse om
virksomheten.
Skjematisk kan rollefordelingen beskrives slik:
Regjering

President
Gen.sek.
Infosjef
Kretsleder
Daglig l.

*
*
*

Departement,
adm.

*
*

Stortingskomiteer

Stortingsrepresentanter

*
*

*
*

Politisk
ledelse,
kommune

Adm.
kommune

Politisk
ledelse,
fylkeskommune

Adm.
fylkeskommune

Partigrupper

*
*

*

*

*
*
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Kanaler
Media
Fotballens virksomhet så omfattende, at media på mange områder kan være en effektiv
kommunikasjonskanal ut mot alle som på forskjellig vis er engasjert i fotball.

Egen bulletin
Nyhetsbulletinen Fotball skal bringe nyheter ut i organisasjonen, og gi et bilde over hvilke
aktiviteter som pågår, og hvilke beslutninger som er fattet. Informasjonen skal presenteres på
en lettfattelig måte i korte notislignende artikler, med henvisning til hvor man evt. kan få mer
informasjon om det aktuelle tema. Hvert nummer skal bringe minst én viktig sak, myntet på
media.

Intranett
Intranettet skal være en kommunikasjonskanal for ansatte på Fotballforbundets hovedkontor.
Basis for Intranettet skal være elektroniske håndbøker, så som økonomihåndbok,
personalhåndbok, prinsipper for godtgjørelser osv. I tillegg skal Intranettet benyttes til å
informere om interne organisatoriske forhold, som er aktuelle for ansatte på hovedkontoret.

Ekstranett
Ekstranett-løsninger skal benyttes til å kommunisere med målgrupper som det er viktig å ha
en åpen og direkte kommunikasjonskanal mot. Ekstranett bør etableres for toppklubbene,
tillitsvalgte i komiteer og utvalg, og kretsene.

Internett
Fotball.no skal være en nyttig og informativ kommunikasjonskanal for det fotballinteresserte
publikum, som bringer offisiell informasjon fra NFF, interessant informasjon om
fotballaktiviteter og aktuell informasjon om NFFs aktiviteter. Fotball.no skal ha en
styringsgruppe for overordnede strategiske spørsmål, bestående av informasjonssjef (leder),
breddesjef, toppfotballsjef, administrasjonssjef og markedssjef. I tillegg skal det være et
redaksjonsråd bestående av informasjonssjef, web-redaktør, informasjons- og mediekonsulent,
og representanter for bredde, topp og marked.
Fotballklubben Online skal værehovedkanalen ut mot breddeklubbene. Gjennom
Fotballklubben Online kan overordnet organisasjonsledd (NFF, FK, NIF, IK) publisere
informasjon direkte på klubbenes hjemmesider, slik at den er tilgjengelig for spillere, ledere,
trenere, dommere, foreldre og andre personer tilknyttet klubben.

Brosjyrer
Brosjyrer benyttes til å informere om de forskjellige tilbud Fotballforbundet har overfor
forskjellige målgrupper. Det være seg utdanning, spesielle fotballaktiviteter, anleggsutvikling
og lignende. Brosjyrene skal alltid henvise til aktuell informasjon på Internett.

Informasjonsskriv
Informasjonsskriv har et offisielt preg, skal i hovedsak benyttes til å informere om
beslutninger som endrer rammebetingelser for mottaker, eller hvor det forventes at mottaker
skal endre adferd. Generelle informasjonsskriv må kun unntaksvis være på mer enn en side.
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Møter
Møter er den mest effektive kommunikasjonskanalen, men også den mest ressurskrevende.
Møter må forbeholdes situasjoner som skal avstedkomme direkte handling, hvor man er helt
avhengig av en direkte bekreftelse av at partene har en felles forståelse av hva som skal gjøres.

Kanaler og budskap
Hvordan forskjellige målgrupper kan nås gjennom forskjellige kanaler kan illustreres slik:
Tillitsvalgte

Media
Møter
Informasjonsskriv
Bulletin
Ekstranett
Intranett
Fotball.no
Fotballklubben Online
Brosjyrer

**
***
*
***
***
**

Egne ansatte

*
**
*
**
***
**

*** Svært viktig
** Middels viktig
*
Mindre viktig
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Kretser

Breddeklubber

Toppklubber

*
***
*
**
***
*
**
***

***

**
***
*
*
***

***
***
*
**

*
*

**

*
**

*
***
*

Myndigheter

***

Vedlegg 2
Medievettregler for Norges Fotballforbund
1. I utgangspunktet er det kun president, generalsekretær og informasjonssjef som skal
uttale seg på fotballforbundets vegne. Fullmakten kan delegeres.
De fleste mediehenvendelser dreier seg om innhenting av fakta. Disse henvendelsene kan den enkelte
saksbehandler, stabsfunksjon, eller avdelingsleder ta seg av. Når det derimot blir snakk om hva NFF mener,
skal man ikke uttale seg med mindre man har fullmakt til det. Det er imidlertid viktig at man ikke
sier ”denne saken har jeg ikke lov til å uttale meg om”. Bruk heller formuleringer som ”jeg tror jeg vil
overlate til (gs/is/pres) å formidle NFFs syn i denne saken”.

2. Hjelp Informasjonssjefen med å koordinere mediekontakt.
Journalister ringer ofte 2-3 personer i NFF når de skal sjekke en sak. Derfor er det viktig at vi er koordinert i
våre uttalelser. Hvis alle varsler Informasjonssjefen når noe er på gang, øker sannsynligheten for at vi
oppfattes enhetlig utad.

3. Kjøp deg tid, og rådfør deg gjerne med Informasjonssjefen.
Journalisten er alltid forberedt når han/hun tar kontakt. Det er derfor alltid en fordel å spørre hva saken
gjelder, og be om å få komme tilbake. På den måten kan vi sikre oss at svaret blir mest mulig korrekt, i
tillegg til at vi kan gjøre en vurdering av hvem som skal svare.

4. Den som uttaler seg til media har ansvaret for at informasjonen som gis er i tråd
med NFFs overordnede mål og verdier.
Husk at du aldri uttaler deg på egne vegne. Det er ikke du som person som er interessant, men den
posisjonen du innehar i norsk fotball. Påse at svarene er i samsvar med din egen rolle i organisasjonen.

5. Hjelp journalisten med å fremskaffe fakta og mer informasjon
Du vet som regel alltid mer om den aktuelle saken enn journalisten, både om fakta, hvem som kan gi mer
informasjon fra andre ståsted, gode eksempler osv. Tips gjerne journalisten om personer som kan supplere
dine svar, og hvor han/hun kan finne fakta i saken.

6. Si helst ikke ”ingen kommentar”
Svaret ”ingen kommentar” viker avvisende og gir rom for spekulasjoner. Det er bedre å bruke svar som: ”Jeg
skjønner at du stiller det spørsmålet, men ber om forståelse for at vi må komme tilbake med mer informasjon
når vi vet mer.”

7. Ikke lyv!
Fotballforbundet skal være en troverdig, og seriøs kilde for informasjon. Åpenhet er grunnfilosofien i
fotballforbundets kommunikasjon utad. Vi forholder oss alltid til sannheten, men setter selv grensen for hvor
mye vi ønsker å fortelle. Dette kan være nødvendig av konkurransehensyn, eller personverngrunner.

8. Informer de involverte
Dersom vi får henvendelser vedr. en person eller klubb, skal vi så langt det er mulig kontakte den det gjelder
og orientere om våre uttalelser. På den måten reduserer vi risikoen for at media spiller oss opp mot
hverandre på feil grunnlag.

9. Dersom du er usikker på om journalisten har forstått budskapet, be om å få lese
gjennom sitatene før det settes på trykk.
Alle som intervjues har rett til å godkjenne sine sitater, og ofte kan en gjennomlesing av
saken, bidra til å oppklare misforståelser eller avdekke faktiske feil.
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Journalistene skal dekke et stort spekter av saker, har ofte liten kunnskap om enkeltsaker. I tillegg har de et
press på seg for å gjøre saken interessant, noe som innebærer at de ofte tyr til spissformuleringer. De
færreste ønsker imidlertid faktiske feil i sin fremstilling av saken.

10. Dersom du skal på radio eller TV, sørg for at du har en forhåndssamtale med
journalisten.
En forhåndssamtale kan ofte oppklare misforståelser. Samtidig gir den deg gode muligheter til å gi
journalisten nye opplysninger som kan gjøre intervjuet bedre. Opplysninger gitt i en forhåndsamtale kan bli
brukt av journalisten, selv om det ikke er sagt direkte i intervjuet, med mindre annet er avtalt.

11. Krisesituasjoner skal alltid koordineres av ledelsen
Når en krisesituasjon, eller noe som kan utvikle seg til en krisesituasjon, oppstår, skal informasjonssjefen
alltid involveres umiddelbart. Krisehåndtering krever helt spesiell koordinering.

12. Husk at journalister alltid er på jobb
Selv om journalistene ”har lagt bort blokka” må vi behandle dem som om de alltid er på jobb. Journalister har
et press på seg for å formidle det de vet om en sak. Unngå derfor Off the record-samtaler, og uttal deg kun
om det du kan stå for.
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Vedlegg 3
Opplegg for debatter vedr. Carew/Riise-saken
17.30, P4
Sitter med observasjoner på at slaget var hardt, og forstår derfor hvorfor Carew ble tatt ut av
samlingen. Kan få en del spørsmål om hva som faktisk skjedde.
Dagsnytt 18, NRK
Debatt med Jan Åge Fjørtoft, som vil ha kortene på bordet. Har tidligere i dag kritisert NFFs
mediestrategi. Mener vi bør gå ut med alt som skjedde.
Tabloid, TV2
Følgende panel er satt sammen: Egil Olsen, Truls Dehlie, Lars Bohinen
Spørsmålet er hvordan dette kan skje. Er landslaget i full oppløsning?
Problemstillinger som kan bli tatt opp, og våre svar:
Er landslaget i full oppløsning?
Nei. landslaget står samlet bak den beslutningen vi tok om å ta JC ut av samlingen, og alle er
interessert i å vise seg frem mot Portugal i morgen.
Men burde ikke ledelsen grepet inn før?
Vi har reagert på bakgrunn av det som faktisk har hendt.
Når JC snakker i mobilen på treninga. Hvilke signaler gir det til resten av spillerne og alle
som følger norsk landslagsfotball?
Den saken kjenner jeg ikke godt nok til å si noe bastant, men på generelt grunnlag kan jeg si
at vi krever at alle spillerne har maksimalt fokus på det sportslige før en kamp, og legger til
rette for det på best mulig måte.

Hvorfor la NFF lokk på saken?
Det har vi ikke gjort. Vi mente det var viktig å få full klarhet i hva som faktisk hadde skjedd
før vi gikk ut til medie. Dette handler tross alt om mennesker, og alle må behandles med
nødvendig respekt.
Ekstraordinær pressekonferanse i forbindelse med treningen med redegjørelser fra
landslagssjefen, NFF ved TK og John Arne Riise selv.
Stilte opp for pressen med hele troppen i ettermiddag.
Kan det bli snakk om offentlig påtale?
Det er ikke opp til NFF å avgjøre. Vi har tatt denne saken svært alvorlig, og snakket med alle
involverte. Spillerne har skværet opp seg imellom, og både JC og JAR har fått en reaksjon fra
NFF. Riise har fått en muntlig irettesettelse for oppførselen sin mot JC. JC ble tatt ut av
samlingen fordi han slo en medspiller.
Er JC syndebukken her?
Nei. Vi er opptatt av å ta vare på JC også, men vi tok han ut av troppen for å markere at den
typen oppførsel ikke kan aksepteres. Han valgte selv å dra til Roma i dag for å få ro.
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Vedlegg 4
Evaluering av mediestrategi Riise/Carew-saken
Negativt:
1. Informasjonssjefen blir ikke varslet umiddelbart. Heller ikke generalsekretæren
2. VG oppfatter at både Thorstvedt og Bjørnland benekter at noe har skjedd.
3. Henvendelser fra media blir ikke besvart
4. John Carew får forlate spillerhotellet før han har forklart seg til pressen
5. Det foreligger ingen regi for offentliggjøring før morgenen etter
6. NJS kommer tre-fire minutter for sent ut til pressekonferansen (bidrar til å skru opp
temperaturen)
7. Pressekonferansen holdes ute i et litt hektisk og trangt miljø
8. Pressekonferansen blir for kort
9. Burde skrevet en pressemelding med den ”offisielle” versjonen av saken
10. Engebretsen burde ikke ha gått ut på egen hånd
Positivt
1. God intern prosess i spillergruppa og støtteapparatet
2. Samstemt beslutning om å ta Carew ut av tiltaket, som alle støtter utad
3. Gjennomfører pressetreffet på ettermiddagen som normalt
4. Tore K. gjør en meget god jobb i forhold til debatter i radio og på TV
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Vedlegg 5
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