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1. Innledning 

1.1 Her er så underligt. Bakgrunn 

Hvordan og hvorfor er det norske Forsvaret det siste tiåret blitt en del av et militær-

industrielt kompleks definert av USA? Hvordan kan det ha seg at forsvarsalliansen Nato med 

største selvfølge opptrer offensivt? Hvorfor er ”fredsnasjonen” Norge med på en 

militarisering av verdens konflikter, en tenkemåte som skulle være fjern for en småstat som er 

avhengig av en forutsigbar, internasjonal rettsorden? Hvordan korresponderer det norske 

politikere sier er hensikten med det militære Afghanistan-engasjementet, med utviklingen på 

bakken? Trygger det virkelig det norske samfunnet at forsvaret av Norge pågår i form av 

kamp mot ”terror” og diffuse ”opprørere” i et av verdens fem fattigste land? Hvordan kan en 

befolkning som har hatt 30 år med krig, være tjent med at den fortsetter? 

              Slike spørsmål har kvernet i meg siden 2001 mens jeg som dagsavis-journalist har 

forsøkt å rapportere om utviklingen i Afghanistan. Det har aldri vært tid til å gå dypt inn i 

dem. I de foregående tekstene har jeg imidlertid forsøkt å forfølge disse spørsmålene og noen 

til – og å finne enkelte svar.  

              Utenriksminister Jonas Gahr Støre har kalt det norske militære engasjementet i landet 

”et av de viktigste og mest spesielle utenrikspolitiske oppdrag vi noensinne har påtatt oss” 

(Støre 2008: 257). 

               Mitt personlige utgangspunkt er mindre ”nøytralt”. Det er definert av at jeg i mange 

år har jobbet som journalist med fattigdom, bistand, flyktningspørsmål, krig og konflikt. Jeg 

har sett ”fredsnasjonen” Norge i aksjon i form av FN-soldater, bistandsarbeidere, misjonærer 

og forskere i Afrika som i Sørøst-Asia, på Balkan, i Midtøsten og i Sør-Amerika. Det siste 

tiåret har jeg reist i, og oppholdt meg mye i, den muslimske verden, både i og utenfor det 

såkalte nyhetsbildet. Jeg er skeptisk til politikere som pisker opp frykt og etablerer 

fiendebilder, ettersom jeg sjelden kjenner meg igjen i disse – og til krig som politisk 

virkemiddel. Dermed blir jeg også mistenksom når noen kaller slike ekstreme tiltak 

”nødvendige” eller til og med ”uunngåelige”. 

              Jeg gikk altså i gang med dette prosjektet med en personlig oppakning som jeg finner 

det relevant å opplyse om. Bekjennelsen tvinger seg fram på bakgrunn av hovedtemaet for 

refleksjonene i denne rapporten; er ”objektivitet” en brukbar målestokk for journalister i dag?  
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Men jeg har forsøkt å møte både problemstillingene - og særlig intervjuobjektene - med åpent 

sinn og åpne spørsmål, i erkjennelsen av at det norske og vestlige engasjementet i 

Afghanistan-krigen har mange fasetter. 

 

1.2 Fredsnasjon i krig, hva da med journalistikken? Problemstillinger 

Underliggende spørsmål i det journalistiske prosjektet var: Hva holder Norge på med? 

Hvordan? Hvorfor? Med hva slags følger – for den afghanske sivilbefolkningen, og for det 

norske samfunnet? Disse drev meg framover i arbeidet som munnet ut i fem journalistiske 

tekster. Disse har jeg bundet sammen i tittelen ”Out of area. Norske fortellinger møter 

afghanske”. Artiklene er tenkt lest i en helhet, men skal også gi mening hver for seg.  

I refleksjonsrapporten forutsetter jeg at de journalistiske tekstene er lest. 

Denne rapporten beveger seg på to plan; ett som handler om mitt vedlagte journalistiske 

arbeid og ett som angår journalistikk-faget.  

               Jeg vil redegjøre for prosessen i mitt eget arbeid og reflektere over spesielle 

utfordringer jeg møtte underveis i valg av sjanger og framgangsmåte og i omgang med kilder.  

Tidlig bestemte jeg meg for å forsøke å vri meg ut av den norske nyhetsjournalistikkens 

tradisjonelle kyskhetsbelte; kravet om distansert ”objektivitet”. I refleksjonsoppgaven vil jeg 

prøve å vurdere styrker og svakheter med dette grepet i mitt journalistiske prosjekt. Mer 

overordnet vil jeg diskutere hvilke journalistiske idealer som kan duge i en globalisert 

medievirkelighet der kilder har medierådgivere og lesere har internett-kompetanse. Her vil jeg 

nærmere bestemt problematisere og drøfte nyhetsjournalistikkens krav til ”objektivitet”, ikke 

minst i situasjoner der voldelig konflikt eller krig truer. En drøfting av hvordan framveksten 

av en ”global allmenning” i mediene (”transnational media commons”, Eide m.fl. 2008) 

påvirker og bør påvirke framstillingen av ”de andre”, hører inn her. Jeg vil vurdere om en 

revidert forståelse av objektivitetsidealet som ikke undertrykker et mer personlig engasjement, 

er liv laga. 

 

1.3 Sawatsky hjemme og ute. Metode 

Intervjuet er min grunnleggende arbeidsmetode. Jeg fulgte et kurs i intervjuteknikk 

med den canadiske journalisten og forfatteren John Sawatsky ved Institutt for journalistikk for 

endel år siden. Der ble jeg bevisst hvor bevisstløst og nonsjalant jeg tidligere hadde forholdt 

meg til spørsmålet, journalistikkens viktigste arbeidsredskap. Sawatsky punkterer effektivt 
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påstanden ”det fins ikke dumme spørsmål”. Han påviser hvordan det stort sett er journalisten, 

ikke intervjuobjektet, som spolerer intervjuer. Han avviser forestillinger om at de ”tøffeste” 

utspørrerne er de som nærmest kjemper mot intervjuobjektene som i en boksekamp. Hans 

tilnærming er å definere journalisten som en ”profesjonell lytter som leder kilden langs en sti 

mot et mål” og beholder kontrollen hele veien.
1
 Han viser hvordan spørsmål må formuleres 

for å ”virke” og hvordan det er fullt mulig å være kritisk uten å virke fiendtlig. Jeg har 

praktisert Sawatsky-metoden i min daglige journalistjobb siden kurset og er ikke i tvil om at 

den gir bedre intervjuer. Dermed er det også denne metoden jeg har brukt i den journalistiske 

delen av oppgaven. 

           Jeg har intervjuet i overkant av 70 personer som på ulike måter har en tilknytning til, 

eller er berørt av, Natos nærvær og/eller det norske militære engasjementet i Afghanistan. De 

aller fleste intervjuene er gjort ansikt til ansikt; et lite antall på telefon. Omkring 30 av 

intervjuene er foretatt ulike steder i Norge i perioden 21. september 2009 til 21. mai 2010, 

drøye 40 ble gjennomført under et opphold i Afghanistan fra 10. til 20. januar 2010. 

           Dagsavis-journalister har sjelden tid til å gå dypt inn i bakgrunnen for løpende saker. 

Dette er et i bunn og grunn et strukturelt metodisk problem som lett fører til forenklinger og 

lettvint kildearbeid. Både gamle konvensjoner og tabloid-formatets krav til korte tekster 

tvinger nyhetsjournalistikken inn i ”omvendt pyramide”-strukturer med ”det viktigste” først, 

noe som også gjør at nyanser og alternative perspektiver i komplekse saker, lever et farlig og 

ofte kort liv på desken.  

Her har jeg imidlertid hatt både tid og plass. 

Jeg finner det riktig å trekke inn konseptet ”peace journalism” i redegjørelsen av 

metode. ”Peace journalism” er et sett med arbeidsverktøy, både tekniske og 

holdningsmessige, som springer ut av Johan Galtungs konfliktanalyse og som har ligget til 

grunn for min tilnærming i det journalistiske arbeidet.  

Peace journalism is when editors and reporters make choices – of what stories to report and about how to 

report them – that create opportunities for society at large to consider and value non-violent response s to 

conflict. (Lynch og McGoldrick 2005: 5) 

 

Siden problemstillingene i det journalistiske arbeidet forutsatte tilbakeblikk på nær 

politisk historie, har jeg lest og brukt offisielle dokumenter som belyser out of area-

utviklingen i Nato og Forsvaret så vel som det militære engasjementet i Afghanistan. 

                                                           
1
 Susan Paterno: ”The question man”. American Journalism Review, oktober 2000. Linket 18.06.2010: 

http://www.ajr.org/article.asp?id=676 
 

http://www.ajr.org/article.asp?id=676
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I den grad det er tilgjengelig på nett, har dessuten norske og internasjonale mediers løpende 

dekning av de aktuelle temaene de siste 10-12 år, vært uvurderlige hjelpemidler. 

Siden høsten 2009 har jeg ført logg over utviklingen i det journalistiske prosjektet. I det 

følgende vil jeg støtte meg til den når jeg redegjør for og reflekterer over arbeidsprosessen. 

 

1.4 Klinten og hveten. Struktur 

For å forsøke å holde beskrivelser og drøftinger fra hverandre, har jeg valgt å dele 

hovedbolken i denne refleksjonsrapporten i to. 

Første del (2) er en konkret redegjørelse for mitt eget journalistiske arbeid. Jeg vil greie ut om 

valget av tema og om hvordan og hvorfor jeg avgrenset det, legge fram arbeidsmetodene og 

fortelle om hva slags utfordringer de bød på. Jeg vil presentere kilder og forklare valget av 

disse. Jeg vil sjangerplassere prosjektet. For å gi plass til også å drøfte enkelte dilemma i 

prosessen, har jeg valgt å begrense detaljene i redegjørelsen. 

Andre del (3) er en mer overordnet reflekterende sekvens. I den vil jeg diskutere 

”objektivitet”, den rådende standarden i norsk nyhetsjournalistikk. Spørsmål om kjernen av 

det journalistiske oppdraget presser seg fram: Hva er egentlig journalistens rolle i en tid der 

hvem som helst kan opptre som journalister – og gjør det? Hvordan bør det påvirke 

journalistens ansvar at ”offentligheten” i en globalisert medievirkelighet ikke lenger lar seg 

definere av statsgrenser? Hva er journalistens oppdrag der krig truer, eller allerede utspiller 

seg? Her vil jeg også trekke på konflikt- og identitet-teori. 

Underveis vil jeg forsøke å ha et blikk for svakheter i mitt eget arbeid. 

 

2. Slik gjorde jeg det 

2.1. Tema: Fredsnasjon i krigersk retning, med case 

En kronikk i Aftenposten 18. desember 2008
2
 ga meg ideen til det journalistiske 

prosjektet. Under tittelen ”Den nye krigerkulturen” argumenterte daværende forsvarssjef 

Sverre Diesen sterkt for at norske politikere måtte si B etter å ha sagt A: De har gjort vedtak 

som har omformet Forsvaret fra å være et ”bredt, mobiliseringsbasert forsvar beregnet på en 

                                                           
2
 Sverre Diesen: ”Den nye krigerkulturen”. Aftenposten 18. desember 2008. Linket 26.05.2010: 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2830521.ece  

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2830521.ece
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eksistensiell forsvarskamp på egen jord” til et ”stående, delvis profesjonalisert instrument for 

norske sikkerhetsinteresser i vid forstand”.
3
 Disse ytre endringene er ikke bærekraftige med 

mindre de følges opp av like grunnleggende endringer på det psykologiske og kulturelle plan, 

mente Diesen. Når ”livet nå skal risikeres for ting som et flertall av befolkningen kanskje er 

nokså likegyldige til og godt kan greie seg uten”, må stridsmoralen bygge på noe mindre 

absolutt enn ”de grunnleggende verdier og friheter hele samfunnet bygger på”. Det som 

trengs, er en krigerkultur som bygger på ”familiefølelse” overfor egen avdeling. Denne må få 

næring av indre ritualer – minnemarkeringer og medaljeseremonier – og oppmerksomhet og 

anerkjennelse fra politiske myndigheter. 

            Forsvarssjefen argumenterte for en norsk variant av den franske fremmedlegionen. 

Diesen la opp til at endringsprosessene som har foregått i institusjonen Forsvaret de siste ti 

årene, nærmest forutsetter dype kulturelle og psykologiske endringer også i storsamfunnet 

som Forsvaret er til for. Det var et oppsiktsvekkende innspill. Men i konteksten hans virket 

det logisk og naturlig, som at B følger A. 

            Selv ble jeg likevel sittende med flere spørsmål. Hvordan og hvorfor ”sa man A”? 

Hvordan samsvarer Diesens virkelighetsforståelse av prosessene med forståelsen andre norske 

aktører har? 

             I disse spørsmålene så jeg en mulighet til å undersøke det jeg først kalte ”norske 

selvbilder i afghansk krig”. Dette holdt jeg fast ved mens jeg høsten 2009 laget en beslektet 

semesteroppgave i masterkurset ”Teori og metode” som ble hetende ”Lojal mot hvem? 

Norske journalister i afghansk krig”. Den bygde på dybdeintervjuer med tre av de mest 

erfarne norske Afghanistan-reporterne og avdekket deres profesjonelle selvbilder.  

             Den opprinnelige masteroppgaveideen min var å gå videre på dette og intervjue 

utelukkende norske aktører i Afghanistan-konflikten; militære, sentrale politikere i 

Regjeringen og Stortinget, forsvarsbyråkrater, bistandsarbeidere, forskere og journalister. Jeg 

ville dra til Afghanistan sammen med forsvars- eller utenriksministeren for å observere og 

lytte i deres møter med soldater og offiserer. Jeg så for meg at jeg skulle undersøke den 

enkeltes forståelse av seg selv og sin rolle, finne ut hva han eller hun mente å bidra til, hvem 

eller hva han var lojal mot og hva slags erfaringer han hadde gjort seg om oppdraget i møtet 

med realitetene i Afghanistan. I refleksjonsrapporten ville jeg knytte diskusjonen blant annet 

til teori om identitet, selvbilder, propaganda og orientalisme (Said 1985, 2003). 

                                                           
3
 Sverre Diesen: ”Den nye krigerkulturen”. Aftenposten 18. desember 2008. Linket 26.05.2010: 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2830521.ece  

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2830521.ece
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             I en prosess som jeg redegjør for i 2.2, vokste en Plan B fram høsten 2009. Den gikk 

ut på å fristille meg fra et ønsket, men usikkert ministeropplegg ved å vri på prosjektet: I 

stedet for bare å konsentrere meg om ”oss” i betydningen nordmenn, kunne jeg inkludere 

afghanere, ”de andre”, og la begge parter snakke både om seg selv og ”de andre”. Da kunne 

jeg reise til Afghanistan på egen kjøl og på selvvalgt tidspunkt. 

Dermed var prosjektet ”Out of area. Norske fortellinger møter afghanske” definert.  

 

 

2.2. Metode: Utegående reportasje, og takk for internett  

I september 2009 tok jeg kontakt med Forsvarsdepartementet for å undersøke 

mulighetene for å reise til Afghanistan sammen med utenriks- eller forsvarsministeren. Selv 

om både daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og hennes etterfølger Grete 

Faremo dro for å besøke norske styrker i landet henholdsvis om høsten og oppunder jul, 

lyktes det meg ikke å få bli med. Min dobbeltrolle som masterstudent og journalist passet ikke 

inn i medieopplegget departementet hadde for Strøm-Erichsens reise, og Faremo dro uten 

journalistisk haleheng på sitt første besøk i Afghanistan. 

              Dette avgjorde saken. Jeg bestemte meg for å satse på Plan B: En sivil reise til 

Afganistan for primært å treffe sivile afghanere, ikke minst kvinner, og få et inntrykk av 

hvordan de er berørt av det militære vestlige nærværet og hvordan de ser på det.  

              Jeg har reist mye i utviklingsland og i en rekke konfliktområder. Men selv om jeg har 

skrevet om Afghanistan i mange år, hadde jeg aldri vært der. Jeg har stor respekt for 

førstegangsbesøk i urolige områder og legger vekt på planleggingen av det praktiske. En solid 

infrastruktur rundt oppholdet kan være avgjørende for å få gjort jobben og komme hel og frisk 

tilbake. Den kan også bli bestemmende for hva slags journalistikk man kommer hjem med. 

              Siden mye tid gikk til å planlegge logistikken og til å skaffe pålitelige sjåfører og 

såkalte fiksere i Afghanistan, kunne jeg her ha redegjort for en rekke dilemmaer jeg møtte og 

som er generelle i denne situasjonen. Fordi jeg i stedet ønsker å gradvis zoome inn på 

problemstillingen jeg drøfter i del 3 – journalistisk ”objektivitet” – velger jeg å tone dette ned.  

              De fleste norske journalister reiser i regi av ISAF eller Forsvaret når de besøker 

Afghanistan. Mange har gjort dette opp gjennom årene, men først i april 2010 deltok norske 

journalister i operasjoner sammen med norske styrker i landet i såkalt embedding. Fire 

reportere, fra Bergens Tidende og TV2, tilbrakte mange dager sammen med militære enheter, 

spiste stridsrasjoner sammen med soldatene, satt i bilen og kjente på samme frykt for 
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veibomber som dem - og gikk fotpatrulje med dem i en landsby der det hadde vært kamper få 

dager tidligere.
4
 

  Embed-ordningen ble for alvor etablert av det amerikanske militæret før Irak-krigen i 

2003 og var en del av en tosidig mediestrategi: Et antall reportere fikk være med 

framrykkende enheter i invasjonsstyrken. Samtidig advarte og motarbeidet militæret 

journalister som ville jobbe uavhengig av dem, som ”unilaterals”. Antallet drepte og skadde 

journalister og fiksere ble rekordhøyt (Lynch og McGoldrick 2005: 110). 

             Selv ble jeg på forhånd advart mot farene ved å reise rundt på egen hånd av en 

presseoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter. Da jeg under oppholdet i Afghanistan 

besøkte den norske ”Camp Nidaros” ved Mazar-e-Sharif, sa presseoffiseren der at han kjente 

til én norsk reporter før meg som hadde kommet til leiren sivilt og på egen kjøl.  

             Det er likevel ikke gitt at journalister er tryggere sammen med militære enn på egen 

hånd. Det kan gi en følelse av trygghet å reise sammen med væpnete landsmenn, noe jeg selv 

har gjort i Irak. Men sammen med militære styrker er journalister utsatt for den samme faren 

som soldatene, som i Afghanistan er daglige mål for veibomber og andre potensielt dødelige 

angrep. Mange av disse angrepene rammer også sivil trafikk på veiene. Men sammen med 

utenlandske soldater blir sivile journalister også militære mål. 

            Det journalistiske utbyttet av å velge det ene eller andre alternativet, avhenger av hva 

man er ute etter. Reportere som vil forstå hvordan det er å være soldat i Afghanistan, vil ha 

stor nytte av å være ”embedded” i en eller annen grad. Hvis man derimot har lyst til å komme 

i inngrep med det afghanske samfunnet, er det grunn til å tenke over hvordan 

arbeidsforholdene vil bli påvirket av at man opptrer sammen med uniformert, væpnet 

personell som man dessuten har gjort sin egen sikkerhet avhengig av. Én vurdering er i 

hvilken grad man overhodet får tilgang til afghanere utenfor ISAF-leirene, og hvem man får 

møte. Et annet spørsmål er hva journalisten signaliserer om sin tilhørighet og hvordan det slår 

ut på folks vilje til å fortelle. 

             Siden jeg begynte å jobbe med denne oppgaven, ser Forsvaret ut til å ha lagt om sin 

informasjonsstrategi. Mens jeg på min første henvendelse til Forsvarets operative 

hovedkvarter i september 2009 fikk inntrykk av at ”kapasiteten” var begrenset og at det 

langtfra var sikkert jeg ville få anledning til å besøke norske styrker i Afghanistan, 

signaliserer Forsvaret nå en langt åpnere holdning. De oppfordrer også journalister til å bruke 

                                                           
4
 Morten S. Hopperstad: “Norske journalister på fotpatrulje ”. Forsvarets operative hovedkvarter, 23. april 

2010. Linket 18.06.2010: http://www.mil.no/fol/start/article.jhtml?articleID=195595 
 

http://www.mil.no/fol/start/article.jhtml?articleID=195595
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dager i stedet for timer sammen med militære enheter.
5
 Dette er kanskje ikke bare fordi det gir 

Forsvaret anledning til å vise flere sider av det de gjør. Som Howard Tumber (2004: 191) har 

påvist, gjør embedding noe med journalistens posisjon vis à vis kildene, altså soldatene: Han 

begynner å identifisere seg med dem. En britisk reporter var sammen med amerikanske 

styrker i Umm Qasr i Sør-Irak i 2003. Etter mindre enn en uke skrev han dette: 

 

.. we follow orders, we share the rations, we eat where the soldiers eat and we sleep where they sleep. (..) 

The military language that first seemed like talk from another world is now our mother tongue. (..) Place 

is now location. Car is always vehicle. Pardon has become “say again”. (...) We‟ve endured no fewer than 

30 air raids since war began. (...) As our vehicle was being prepared, TV pictures showed an Iraqi bunker 

being blown to smithereens at close range by a US tank and I found myself cheering along as a 

bloodthirsty Dallas cowboy. (Tumber 2004: 194-195) 

 

Disse mekanismene trenger likevel ikke bety at journalisten leverer materiale som like 

godt kunne ha vært laget av presseoffiserene. Bergens Tidende kom hjem og laget mange 

saker, også én om at norske militære nærmest er en ”lønnsadel” i forhold til nordiske kolleger 

i Afghanistan. I juni 2010 satte den danske dokumentaren ”Armadillo” ny fart i en dormende 

Afghanistan-debatt både i Danmark og Norge. Den hadde unikt nærgående og rystende 

skildringer av danske soldaters hverdag i Helmand-provinsen og holdningene de utvikler etter 

uker og måneder med opplevelsen av at det er ”oss” mot ”dem” på liv og død. 

             Da jeg bestemte meg for at hensikten med mitt besøk i Afghanistan var å komme i 

kontakt med sivile afghanere – ettersom jeg i hovedsak ville intervjue norske soldater hjemme 

- visste jeg også at reisen måtte være helt sivil. På egen hånd ville jeg i prinsippet kunne 

opptre fritt og uavhengig og forhåpentlig ha mulighet til å bli oppfattet som det.  

              Jeg ville gjerne reise sammen med en kjentmann. Denne anledningen bød seg da jeg 

kom i kontakt med doktorgradsstipendiat Torunn Wimpelmann Chaudhary ved Christian 

Michelsen Institutt, som bor i Kabul mens hun driver feltarbeid. Hun lot meg henge meg på 

sin retur til Kabul fra Norge etter nyttår.  

              Like lite som Oslo er representativ for Norge, er Kabul representativ for Afghanistan. 

For å få et mer nyansert bilde av hvordan det vestlige – og Norges – militære nærvær i landet 

har påvirket livet til afghanske sivile, måtte jeg ut av hovedstaden. 

             Den virkelig store kontrasten til relativt trygge Kabul, ville ha vært å reise til 

Helmand eller andre provinser sør og øst i landet, områder som er Talibans hjemmebane og 

der folk lever i et ofte dødelig press mellom dem og ISAFs styrker. Den tanken slo jeg 

imidlertid raskt fra meg – av to grunner: Jeg fant det ikke forsvarlig å dra alene til de farligste 
                                                           
5
 Morten S. Hopperstad: “Norske journalister på fotpatrulje ”. Forsvarets operative hovedkvarter, 23. april 

2010. Linket 18.06.2010: http://www.mil.no/fol/start/article.jhtml?articleID=195595 
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områdene av et land jeg aldri hadde vært i før. Det er heller ikke i denne krigssonen norske 

styrker oppholder seg, dermed ville jeg miste forbindelsen til det norske engasjementet, 

hovedtemaet for prosjektet. 

             Helst skulle jeg ha reist til Maimana, provinshovedstaden i Faryab, der de norske 

fotavtrykkene er dypest og der folk flest lever mer typiske liv i tråd med konservative 

tradisjoner. Det ville ha gitt en relevant og sterk kontrast til intervjuer i den pulserende 

storbyen Kabul. Men til Maimana gikk det ikke rutefly, og tiden jeg hadde til disposisjon, 

tilsa at jeg ikke burde bruke den på uforutsigbart lange bilturer vinterstid. Det ville trolig ha 

vært mulig å få skyss med en av Forsvarets flyavganger. Men jeg ble fortalt av andre reportere 

at hvis jeg først kom med militær transport, ville det være vanskelig for meg å bevege meg 

rundt og bli oppfattet som uavhengig sivilist – større er ikke denne byen. Siden tanken min nå 

var å reindyrke en sivil tilnærming, slo jeg dette fra meg.  

              Mazar-e-Sharif, stor by i nord der ledelsen for de norske styrkene i Afghanistan 

holder til, har derimot daglige avganger med kommersielle fly. Den er også definitivt et 

kulturelt og geografisk alternativ til Kabul. Sikkerheten der har i tillegg vært god 

sammenliknet med andre deler av landet. Gjennom en journalistkollega fikk jeg kontakt med 

Nasima, en menneskerettsaktivist der som sa seg villig til å jobbe som ”fikser” med meg.  

             9. januar 2010 dro jeg til Frankfurt, hvor jeg møtte Torunn Wimpelmann Chaudhary. 

Sammen fløy vi til Kabul, der jeg i løpet av det første døgnet fikk uttelling for anstrengelsene 

med å skaffe en pålitelig sjåfør og en kvinnelig tolk og ”fikser”. 

              Dette er betegnelsen på lokale personer som er livbøyen for journalister som meg - 

utlendinger som besøker et fremmed land i noen dager, som ikke kan språket og som med en 

viss rett blir kalt ”fallskjerm-journalister”. Fikseren setter opp intervjuavtaler, tolker, forklarer 

ting den utenlandske reporteren ikke forstår – og løser problemer som oppstår. En god fikser 

er kunnskapsrik, sosialt intelligent og uredd, handlekraftig og utholdende. Uten en god fikser, 

er den besøkende reporteren som en fisk på land. 

              Fikseren er journalistens øyne og ører – og dermed også et filter mellom utlendingen 

og samfunnet hun skal rapportere fra. Ofte er hjelperen en lokal journalist som ser en 

mulighet til å tjene noe mer i noen dager enn det som ellers er aktuelt. Slik får den 

utenlandske reporteren mer enn doblet sin kapasitet. I beste fall fungerer de to som et godt 

team til gjensidig berikelse. I verste fall blir fikseren den egentlige journalisten, og den 

utenlandske reporteren redusert til et mikrofonstativ for agendaer hun kanskje ikke engang vet 
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om.
6
 Uansett er fikseren som regel en usynlig hånd i ettertid; hun får verken navnet sitt i 

byline eller betaling i forhold til prisingen av journalistikk i Vesten. 

               Den tilreisende reporteren er avhengig av sin lokale hjelper. Men 

avhengighetsforholdet er gjensidig: Utlendingen er arbeidsgiver, som regel i en helt uformell 

avtale som gir henne stor makt til både å definere sine behov og fikserens arbeidsvilkår.  

Fikseren løper ofte risiko i jobben. I Afghanistan sier menneskerettsgrupper at lokale fiksere i 

gisselsituasjoner er i mye større fare enn journalistene de jobber med, fordi de blir sett på som 

quislinger av kidnappere og dessuten ikke har noen verdi som forhandlingskort.
78

 

            Jeg skulle intervjue afghanske kvinner og trengte dermed en kvinnelig tolk. Men dette 

er ikke like lett å finne som en mannlig fikser. Den unge mannen som først tilbød seg å jobbe 

med meg, dukket opp med en kvinnelig erstatter da han forsto hva opplegget var. Denne 

kvinnen, Samira, viste seg å være en beskjeden og tradisjonell, men utdannet dame. På 

bakgrunn av farene som fiksere generelt kan stå overfor i Afghanistan, forhørte jeg meg litt 

om hennes tanker. Det viste seg at både hun og sjåføren oppfattet oppdraget som 

uproblematisk så lenge vi holdt oss i Kabul by. Mange av intervjuobjektene i Kabul viste seg 

for øvrig å kunne engelsk, noe som gjorde oversettelse unødvendig. Men som kulturtolk og 

tilrettelegger var Samira svært verdifull. 

              Jeg dro til Mazar-e-Sharif midt i oppholdet. Der hadde min andre hjelper, Nasima, 

organisert intervjuer nærmest på løpende bånd; avtaler jeg hadde trodd vi skulle lage først når 

jeg var på plass. Men på forhånd hadde jeg kommunisert mine ønsker om å treffe kvinner fra 

ulike miljøer; folk med utdanning og jobb såvel som ungdom og husmødre uten skolegang. 

Hun oppfylte ønsket og vel så det. 

Med en så selvgående hjelper, kan det være grunn til å spørre seg i hvor stor grad hun 

kunne definere mitt journalistiske utbytte gjennom valget av intervjuobjekter. Nasima var 

menneskerettsaktivist og opptatt av sivilbefolkningens interesser, og utvalget avspeilet dette. 

For meg, som var kommet med det samme perspektivet, virket dette uproblematisk. Selv om 

                                                           
6
 Kenneth Andresen: ”Pressens ’fiksere’”.  Mediehøgskolen, 3. september 2008. Linket 02.06.2010: 

http://www.mediehogskolen.no/page.php?mtid=9&elid=128 
7
 Christine Kearney: “Tribeca film focuses on beheaded Afghan ‘fixer’”. Reuters, 26. april 2009. Linket 

01.06.2010: http://www.reuters.com/article/idUSTRE53P17V20090426 
8 Dette poenget ble brutalt demonstrert i Helmand-provinsen våren 2007, da frilans-journalisten og fikseren 

Ajmal Naqshbandi ble halshogd av kidnapperne som hadde tatt til fange både ham, den italienske journalisten 

Daniele Mastrogiacomo og sjåføren, Sayed Agha. Agha ble drept bare noen dager etter kidnappingen.  

Mastrogiacomo ble løslatt i en utveksling med Taliban-fanger. Naqshbandis fikk derimot sin dystre skjebne 

beseglet da den afghanske regjeringen nektet å frigi flere Taliban-fanger i bytte mot ham. Se Bob Dietz: 

”Documentary captures a fixer‟s harsh reality”. CPJ Blog, 27. april 2009. Linket 01.06.2010: 

http://cpj.org/blog/2009/04/ajmal-naqshbandi-documentary-captures-a-fixers-har.php 
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hun visst ikke hadde jobbet som tolk for journalister før, hadde hun et profesjonelt grep om 

dette som reduserte min opplevde avstand til intervjuobjektene. 

 

2.3. Kilder: De personlig berørte – og alle de andre 

2.3.1. Kilder i Norge 

Forsvarssjef Sverre Diesens kronikk utløste engasjementet som har drevet meg 

gjennom dette arbeidet. Han var en selvskreven mann å intervjue, også som førstehånds kilde 

til store bevegelser i det norske forsvaret. En intervjuavtale var heller ikke vanskelig å få til. I 

løpet av en nesten halvannen times samtale gikk Diesen dypere inn i poengene fra kronikken 

– og svarte dessuten på en mengde andre spørsmål. Jeg anser den avgående forsvarssjefen 

som en svært troverdig kilde. Men i kildekritisk ånd noterer jeg at han sannsynligvis hadde 

begrensninger i hva han kunne og ville fortelle; begrensninger som ligger i 

taushetsbestemmelser. Jeg forholder meg også til at Diesen har vært en tung aktør i norsk 

samfunnsliv og har interesser å forsvare. Da jeg gikk fra Akershus festning, visste jeg likevel 

at innholdet i opptakeren var solide saker å bygge videre på.   

          Dette var et par dager før Diesens avgang i slutten av september 2009 - og før jeg hadde 

tenkt ut den foreliggende oppgavelyden. På dette tidspunktet hadde jeg fremdeles ”norske 

selvbilder” som tema. I denne fasen så jeg for meg at jeg skulle intervjue nærmest alle 

kategorier nordmenn med direkte tilknytning til det norske Afghanistan-engasjementet. Men 

da jeg i desember leverte prosjektbeskrivelsen til masteroppgaven, hadde jeg utviklet et mer 

gjensidig opplegg: Jeg ville ha norske aktører til å snakke om både seg selv og det afghanske 

samfunnet, og afghanere til å fortelle om både seg selv og om nordmenn eller ISAF-styrkene. 

          Jeg så at formatet på oppgaven ikke tillot at jeg utvidet perspektivet uten at jeg samtidig 

strammet inn kildevalget på norsk side. Dermed identifiserte jeg tre hovedgrupper 

intervjuobjekter: Hjemkomne norske militære. Afghanske asylsøkere og flyktninger i Norge. 

Siden begge disse gruppene er mannsdominerte, ville jeg dessuten dra til Afghanistan for å 

innlemme en tredje gruppe; sivile afghanske kvinner. 

          Jeg har jobbet mye med asylsøkere og flyktninger og tenkte at dette ville bli den 

enkleste delen av intervjuprosjektet, blant annet fordi jeg ikke trengte å reise lenger enn til 

asylmottak i nærmiljøet for å finne kilder. Kanskje fordi jeg tenkte at dette kunne gjøres når 

som helst, skjøv jeg asylsøker-intervjuene foran meg – til jeg en dag bestemte å la det være. 

Jeg kom hjem fra Afghanistan med så mye materiale fra både kvinnelige og mannlige 
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afghanske kilder at det ville bli en stor utfordring, selv uten asylsøkere, å sile det som skulle 

få plass i oppgaven. 

Dessuten gikk tiden. 

Det nærmeste jeg kom til å følge min opprinnelige plan, var at jeg før Afghanistan-

reisen dybdeintervjuet en etablert afghaner i Stavanger-området etter å ha lovet at 

vedkommende ikke ville bli identifisert. I mars intervjuet jeg også to afghanske kvinner som 

var elever ved Time språkstasjon. Møtet med dem ble dessverre preget av at de snakket dårlig 

norsk og av at vi ikke hadde tolk. Jeg ser det imidlertid som en svakhet i det ferdige 

journalistiske arbeidet at perspektivet til afghanere som både kjenner det afghanske samfunnet 

og har erfaringer i det norske, ikke er med. Unge afghanske menn flykter til land som har 

sendt jevnaldrende soldater til Afghanistan for å gjøre det stabilt og levelig. Dette paradokset, 

og deres erfaringer, ville ha vært en interessant kontrast til perspektivet som norske militære 

presenterer. 

          Sistnevnte var derimot blitt en hovedkategori. Jeg begynte å spørre meg rundt og hadde 

snart en liste med aktuelle navn ulike steder i landet. Siden dette var intervjuer til en 

journalistisk oppgave og ikke et forskningsarbeid, gjorde jeg ikke forsøk på å sikre noen 

vitenskapelig representativitet. Men fordi jeg var interessert i å finne personer som ville ha 

noe erfaringsbasert å si om afghanere og det afghanske samfunnet, lette jeg etter militære som 

hadde oppholdt seg mye utenfor leir. Dette snevret kraftig inn antall potensielle kandidater. 

          Jeg dybdeintervjuet fem militære. Den første, som ikke er gjengitt i tekstene, kjente og 

viste meg til ”Mads”. De øvrige tre fant jeg gjennom separate kanaler. Jeg navnga ingen av 

dem for andre i utvalget og vet dermed heller ikke om noen av dem kjenner hverandre. 

Kjartan Malnes, den femte eks-soldaten som er gjengitt i teksten ”I krig er alle ulver grå”, har 

jeg ikke intervjuet. Sitatene er fra et debattmøte om Afghanistan-krigen som han deltok på i 

Stavanger i desember 2009.  

          ”Stian” og ”Mads” stilte til intervju under forutsetning av at jeg ikke ville navngi dem. 

Begrunnelsen deres var at de er i Forsvaret og at sitater med fullt navn ville måtte forelegges 

der til godkjenning. ”Mads” ville uansett se og godkjenne egne sitater og var opptatt av å 

framstå som ”en klok fyr”. Med eks-soldatene Martin Dalen og Thomas Grøhn var avtalen at 

de ville bestemme seg når de så hva jeg ville sitere dem på. Begge valgte å la seg identifisere 

med fullt navn etter å ha lest og gjort små endringer i sekvensene om seg selv. 

           To av intervjuobjektene har formell tilknytning til Forsvaret som kan ha begrenset dem 

i intervjusituasjonen, uten at jeg i så fall vet hvordan. Et annet kildekritisk moment er at jeg 

ikke vet mer om de andres forhold til Forsvaret enn det de selv fortalte meg. Men 



Refleksjonsrapport 
 

16 
 

framstillingene alle ga av forholdene som norske militære lever under i Afghanistan og hva de 

erfarer, var påfallende like. Dette styrker alles troverdighet.  

Som jeg redegjorde for i 1.1, gikk jeg inn i det journalistiske arbeidet med et kritisk 

forhold til Natos og Norges out of area-operasjoner generelt og til Afghanistan-bidraget 

spesielt. Dette opplevde jeg ikke som noe problem i møtet med forsvarssjef og forskere, der 

spørsmål om overordnete politiske problemstillinger, sydd over Sawatsky-lesten, fungerte 

fint. 

 I møtene med den enkelte soldat eller offiser var jeg på jakt etter mer personlige erfaringer. 

Jeg var forberedt på å møte forestillinger hos soldatene som skilte seg grunnleggende fra mine 

egne. Dermed lurte jeg på hvordan jeg kunne ta med meg mitt eget engasjement uten at det 

forstyrret et nødvendig tillitsforhold mellom oss. 

          I min første kontakt med den enkelte, presenterte jeg oppgaven min i forsøksvis 

nøytrale termer. Jeg var forberedt på å snakke mer om mitt eget utgangspunkt hvis noen av 

dem spurte om det. Det gjorde ingen. Dette tilskriver jeg Sawatsky-spørsmålene: Hvis de er 

bygd opp i en logisk rekkefølge, utgjør de en kritisk helhet uten at noe enkeltspørsmål har 

vært provoserende. 

          Jeg forberedte halvstrukturerte intervjuer og laget en intervju-guide med spørsmål i tråd 

med John Sawatskys anbefalinger; åpne, korte og så fargeløse og utendensiøse jeg maktet. 

Som vanlig: Slike nesten usynlige spørsmål virker og pløyer dypt. Da jeg skrev ut teksten ”I 

krig er alle ulver grå” bestemte jeg meg videre for å fjerne eller i hvert fall begrense min 

fortellerstemme. Grepet var likevel mitt: Temaene intervjuobjektene snakket om, var det jeg 

som hadde valgt, og utvalget av sitater fra de lange intervjuene, var også mitt. Men disse fikk 

for det meste stå uten utbroderinger fra min side. Slik håpet jeg at den enkelte ville kjenne 

igjen både seg selv og konteksten og føle seg redelig behandlet – selv om han for øvrig 

kanskje ville være uenig i mine analyser.  

          Hvert intervju tok mellom to og tre timer og foregikk i rolige, uforstyrrede omgivelser: 

To hjemme hos intervjuobjektet, ett hjemme hos meg og to på ulike hotell. Jeg visste hva jeg 

ville ha svar på og styrte dermed intervjuet tematisk. Men jeg prøvde å sortere spørsmålene 

slik at de gled naturlig inn som oppfølginger av den enkeltes tanker. Nettopp fordi samtalene 

varte så lenge, tror jeg intervjuobjektene kom et godt stykke ned i egne minner og refleksjoner 

underveis.  

          En mulig svakhet med en slik hyggelig tilnærming er naturligvis at alle svar ble ganske 

veloverveide – og muligens også mer friserte enn de ville ha vært i en opphetet 

intervjusituasjon. For meg var dette likevel ikke noe stort dilemma; det var viktigere at 
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intervjuene skulle åpne opp: Folk liker ikke å bli presset eller manipulert. Men nesten alle vil 

gjerne forklare seg, og da går de også gjerne lenger enn det journalisten hadde forestilt seg på 

forhånd (Lamark 2001: 108-109). Flere ganger underveis i intervjuene ble jeg da også 

gledelig overrasket over at dette skjedde. 

Ingen av de fem hadde vært til stede i Afghanistan i periodene der til sammen fem 

norske soldater er blitt drept.
9
  Ingen hadde heller opplevd at medsoldater ble hardt skadd. 

Dermed antar jeg at deres erfaringer heller representerer et gjennomsnitt enn ytterpunktene i 

norske krigsopplevelser i Afghanistan. 

           Tilsammen gjorde jeg et 30-talls intervjuer i Norge. Etterhvert som prosjektet tok form 

og jeg spisset problemstillingene, pekte enkelte intervjuobjekter seg ut som viktigere enn 

andre. Sverre Diesen og gruppen med militære var vesentlige byggesteiner i min egen 

undersøkelse – og de framstår alle svært synlig i tekstene. Noen få andre kilder har hatt stor 

betydning for meg uten at det framgår like tydelig. En av dem er pensjonert FN-ambassadør 

Ole Peter Kolby, som svarte på mine mange spørsmål om FNs sikkerhetsråd i de 

ekstraordinære dagene og ukene etter 11. sepember 2001. En annen er forsker Helge Lurås 

ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hans analyser styrket min egen tolkning av store 

utviklingstrekk. Den tidligere nevnte afghanske kilden i Stavanger fikk meg til å skjønne hva 

slags smertefulle dilemma og maktesløshet den afghanske sivilbefolkningen opplever. Ham 

har jeg ikke sitert noe sted, men hans dramatiske livsfortelling bidro sterkt til tanken om å dra 

til Afghanistan for å intervjue vanlige afghanere. 

 

2.3.2. Kilder i Afghanistan 

Ved ankomst Kabul hadde jeg ikke en eneste intervjuavtale; jeg hadde brukt kreftene 

på å finne sjåfør og fikser og skaffe bosted og flybilletter. Denne situasjonen gjorde meg ikke 

spesielt nervøs. Jeg regnet med at ting ville ordne seg på stedet, slik det nesten alltid gjør i 

samfunn som er organisert mindre rigid enn det norske. 

          Med tolk og et nyanskaffet afghansk mobilnummer, kontaktet jeg personer en 

medbrakte liste. Antakelsen om hvordan ting fungerte, viste seg å stemme. Ikke alle tok 

telefonen. Men de som gjorde det, stilte opp – enkelte straks, andre i form av avtale dagen 

etter. 

          Jeg fikk Afghanistan-komiteens hjelp til å komme inn på et sykehus for å møte 

jordmødre og barselkvinner. Det viste seg å kreve et besøk i helsedepartementet. En 
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representant for komiteen tok meg med dit og jobbet hardt for å skaffe en formell tillatelse 

som ga sykehusledelsen ryggdekning når de slapp meg inn. Han lyktes. 

Direktøren på kvinneklinikken Malalai innkalte overjordmor. Hun tok oss rundt på 

sykehuset i en fart som avskrev muligheten til konsentrerte intervjuer og som artet seg som en 

parodi på fallskjerm-journalistikk: På med blå plastposer over skoene og plastsekk over resten 

av kroppen. Gjennom et summende akuttmottak, langs korridorer med oversykepleiere, leger 

og en og annen katt, inn på ei fødestue der babyen nettopp var ute og navlestrengen ikke var 

kuttet, videre gjennom avdelingen for premature med kort opphold hos kuvøsebarna – og inn 

til en barselkvinne som hadde født fire-fem timer før. Hun satt i senga med babyen og ventet 

på at hviletiden var ute og at noen ville komme og sende henne av gårde til sin ventende, 

spente ektemann i gården utenfor. To ord med henne før vi halset videre.  

          I møtet med PEN-leder Waheed Warasta forsto jeg etter få minutter at han måtte bli 

gjennomgangsfigur i en av tekstene; han var en karismatisk skikkelse og formulerte 

uttrykksfullt smerten og avmakten som jeg først hadde oppfattet i intervjuet med min 

afghanske kilde i Stavanger. Menneskeretts- og ytringsfrihets-forkjempere i Afghanistan 

risikerer livet ved å stikke hodet fram, og Warasta var en spontan og frittalende mann. Etter 

intervjuet ville jeg derfor vite om han hadde sagt noe han ikke ville ha publisert. – Dette er 

bare i Norge, ikke sant? Don‟t censor yourself, sa Warasta. Da jeg hadde laget teksten 

”Avmakt i historiens veikryss” nettopp med møtet med ham som rammefortelling, spurte jeg 

likevel om han ville lese den. Det ville han. I den endelige teksten har han svekket et par 

utsagn, men ellers ikke bedt om endringer. 

          Mot slutten av oppholdet i Kabul dro jeg til Mazar-e-Sharif. Over tre dager tok tolken 

Nasima og sjåføren meg rundt til kvinner; en lærer, en radioredaktør, flere unge og eldre 

menneskerettsaktivister, husmødre uten skolegang – og til en familieplanleggingsklinikk der 

jeg både fikk intervjue gynekolog, jordmor og en burkakledd, analfabet kvinne som kom for å 

få månedens p-sprøyte.  

          Jeg hadde på dette tidspunktet erfart hvordan min medbrakte intervju-guide fungerte 

overfor ulike typer kvinner. Den åpnet med personlige, men enkle og formelle spørsmål om 

navn, alder, bosted nå og i løpet av krigsårene siden 1979, sivilstand, antall barn, utdanning. 

Fortsettelsen var spørsmål om egne opplevelser under krigen på 1980- og 1990-tallet, under 

Taliban og etter det amerikanske angrepet fra oktober 2001. Jeg ville høre om hvordan livet 

var nå i forhold til under tidligere regimer, og jeg spurte etter opplevelser med ISAF eller 

andre vestlige styrker.  
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          De mest framtredende kvinnene vegret seg tilsynelatende for å snakke om seg selv, og i 

slike situasjoner bakket jeg ut og satset på mer overordnete spørsmål. Det gjorde jeg 

unødvendig tidlig, i følge tolken i Mazar-e-Sharif. Etter et av intervjuene meddelte hun meg at 

jeg hadde gått glipp av en ualminnelig sterk livshistorie hos kvinnen vi nettopp hadde forlatt; 

jeg hadde bare stilt henne spørsmål om jobben hennes i en menneskerettsorganisasjon. Tolken 

hadde ikke villet blande seg inn. Dette kan ha vært et tegn på at hun kjente tolkeyrkets 

profesjonsregler. Men det kan også bety at hun oppfattet meg som autoritet i forholdet mellom 

oss i situasjonen.  

          Blant kvinner med lavere eller ingen utdanning viste det seg helt nødvendig å ta 

utgangspunkt i deres personlige liv. Flere virket glade over interessen jeg viste dem og 

snakket gjerne. Men det stoppet opp hvis jeg begynte å spørre om forhold utenfor 

hjemmesfæren. Hvor isolert mange kvinner lever, selv i store byer, forsto jeg litt av når jeg 

spurte husmødre hva slags direkte erfaring de hadde med vestlige soldater: De hadde ingen; i 

høyden hadde de sett noen på motsatt side av gaten enkelte ganger.  

          I slike intervjuer strekker Sawatsky-metoden ikke til. Sawatsky legger vekt på at 

journalisten skal utøve sosial selvkontroll og stå imot trangen til å konversere, gi uttrykk for 

sympati og til å legge tendens i spørsmålene. I stedet gjelder det å bruke korte, nøytrale 

spørsmål som repeterer kildens egne ord.
10

 Møtet mellom en norsk journalist og en afghansk 

husmor som ble tvangsgiftet da hun var 13, aldri har gått på skolen og aldri har sett en 

journalist, trenger rett og slett mer for å fungere. For å prøve å oppnå mer symmetri i 

situasjonen, det vil si framstå som et gjenkjennelig medmenneske, drev jeg intervjuet mer som 

en samtale der jeg også til en viss grad bød på meg selv ved å fortelle om egen familie. Det 

løste litt opp en ellers avventende stemning. 

          I Kabul var jeg kommet til at jeg likevel burde prøve å få et inntrykk av det norske 

militære engasjementet mens jeg var i landet. Ordningen som gjaldt i Norge høsten 2009 - at 

interesserte journalister ikke automatisk ville få reise – var mindre relevant da jeg ba 

Forsvarets operative hovedkvarter om adgang fra Afghanistan. Ledelsen for de norske 

styrkene i Afghanistan holder til i den tyske leiren ”Camp Marmal” utenfor Mazar-e-Sharif, 

og jeg fikk avtale med daværende sjef, oberst Kurt Arne Gimre.  

          Der dro jeg til ”Camp Nidaros”, som den inngjerdete norske teigen i leiren kalles. Der 

fikk jeg intervjue Gimre etter det jeg antar var et vanlig opplegg for besøkende journalister: 

                                                           
10

 Susan Paterno: ”The question man”. American Journalism Review, oktober 2000. Linket 18.06.2010: 
http://www.ajr.org/article.asp?id=676 
 

http://www.ajr.org/article.asp?id=676
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En audiovisuell presentasjon av historikken i det militære norske bidraget i Afghanistan der 

plansjene alternerte med mektige naturbilder tilsatt drømmende musikk, fulgt av en briefing 

ved en etterretningsoffiser. Premissene var at deler av informasjonen ikke kunne brukes med 

henvisning til ham eller ISAF. Jeg fikk imidlertid ikke opplysninger som jeg oppfattet som 

viktige og ikke alt hadde fra andre, åpne kilder. Intervjuet med Gimre ga meg både inntrykk 

av hvordan den amerikanske ”counter-insurgency”-strategien slår inn i norske militære 

operasjoner i Faryab-provinsen – og et godt grunnlag i de forestående intervjuene med 

hjemvendte militære. 

 

2.3.3. Skriftlige kilder 

Norske, britiske og amerikanske nyhetsmedier på nett har vært uunnværlige for meg i 

innhentingen av fakta. I researchen til den journalistiske oppgaven så jeg ofte meningen i den 

gamle beskrivelsen av journalistikk som ”døgnets historieskriving”. Nyhetsmeldinger som er 

blitt publisert før de har rukket å bli bearbeidet av kommunikasjonsavdelinger eller 

medierådgivere, har gitt flott råmateriale til analysene mine. Mange av de ofte korte 

pressemeldingene fra Forsvaret som ligger i arkivet på www.mil.no framstår også som mer 

interessante kilder i tilbakeblikk enn de gjør i det de legges ut.  

          Jeg har tilgang til arkivet i Stavanger Aftenblad og har brukt dette. Arkivet inneholder 

alt som har vært publisert i avisens papirutgaver i perioden jeg omtaler. Det gjelder også alt 

jeg selv har skrevet om Afghanistan og Forsvaret opp gjennom årene. 

          Selv har jeg ikke vært andre steder i Afghanistan enn i Kabul og Mazar-e-Sharif. 

Dermed har jeg lent meg til andres journalistikk for å prøve å forstå hva som har skjedd, 

hvordan og hvorfor. Kronikker og tidsskrift-artikler som jeg har kunnet oppsøke på nett, har 

vært verdifulle kilder i arbeidet med både fakta og analyse.
11

 

          Alt jeg har av offisielle dokumenter, er fra åpne kilder på nett. 

 

2.4. Sjanger: Ut av nyhetsjournalistikkens tvangstrøye 

Det journalistiske prosjektet sprang, som jeg har redegjort for i 1.1, ut av tanker jeg 

siden 2001 har gjort meg mens jeg har jobbet med dag-til-dag-journalistikk i Stavanger 

Aftenblad. 

                                                           
11

 Det har også følgende bøker vært: Den pakistanske journalisten Ahmed Rashids ”Descent into chaos”, CIA-
agenten Gary Schroens ”First in” og den amerikanske journalisten Ann Jones’ ”Kabul in winter”. 

http://www.mil.no/
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           Folk i vår del av verden har aldri hatt tilgang på mer informasjon om verden. Fra TV, 

radio, nettaviser, blogger og andre sosiale medier skyller brokker av komplisert virkelighet 

over oss i en stri og evig strøm. Som journalist har jeg til oppgave å sile og foredle noe av 

denne informasjonen på vegne av leserne. De siste årene har jeg imidlertid hatt en stadig 

sterkere følelse av å stå midt i ei elv med en liten bøtte som strømmen nesten river ut av 

hendene mine mens jeg fyller den. Det er svært vanskelig å holde fast ved én bit informasjon, 

for man må hele tiden være klar til å ta imot ny – som regel om noe helt annet. 

Spørsmålene om hvor norsk utenriks- og forsvarspolitikk er på vei, var i min daglige 

avishverdag verken egnet til å få vaktsjefen til å rette seg opp i stolen, eller til å bli tema for et 

graveprosjekt. 

          Jeg er neppe alene om å ønske meg journalistikk som prøver å lime sammen de utallige 

løsrevne fakta som farer forbi, til noe som henger sammen og som kan bringe ”bare lidt orden 

i det kaos, der er en direkte følge af det stærkt forøgede udbud av informationer” (Strand 

2000: 18). Strand siterer i samme åndedrag Suzanne Brøgger, som viser til 

”informationssamfundet – hvor hemmeligholdelsen af væsentlige informationer vokser dag 

for dag, hvor beslutningerne tages hen over hovedet på flertallet af borgere, der imens drukner 

i tv-kanalernes junk-informationer”. 

          Jeg ville ta utgangspunkt i et personlig engasjement og la det være merkbart i tekstene. 

Dette valget tilsa en annen sjanger enn de jeg vanligvis jobber i; nyhetsreportasjen, intervjuet, 

nyhetsanalysen eller feature-reportasjen. Som journalistisk metode var jeg likevel avhengig av 

å bruke det verktøyet jeg kjenner best; saksintervjuet. 

Dette ledet meg til å blande sjangre. Tekstene som foreligger, er blitt noe mellom essay og 

reportasje. 

          ”Essay” er et krevende begrep som det føles litt oppblåst å påberope seg. Men Göran 

Rosenbergs inspirerende essay om essay-sjangeren (Rosenberg 2000) satte mot i meg. Det 

virket som dette var en innpakning som kunne passe prosjektet mitt. 

 
Essayet befrir journalistikken for dens egen økende geskjeftighet. For sentralredaksjonens standardiserte 

produkter. For nyhetens mekaniske saklighet. Essayet gjenetablerer journalistikkens viktigste element, 

journalisten selv. Subjektet. Iakttakeren. Fortelleren. (Rosenberg 2000:39)    

 

Om det ikke finnes noen plass for det synlige engasjementet i tradisjonell norsk 

nyhetsvirksomhet, så er essayet nettopp en plattform for personlig farget journalistikk. 

 

En essayist skjuler ikke sine utgangspunkter, men løfter dem fram til beskuelse, gjør dem til en del av 

undersøkelsen, og gjør det dermed mulig for leseren også å utforske dem. Det er i det moralsk og språklig 
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ladede spenningsfeltet mellom iakttakeren og det iakttatte at essayet i sine beste øyeblikk kan skape den 

uvurderlige følelsen hos leseren av faktisk å ha fått øye på noe nytt. (Rosenberg 2000:41) 

 

Rosenberg argumenterer for å gjenopplive essayet som journalistisk – ikke bare litterær 

– sjanger. Den beste tiden for essayet er oppbruddstider, mener han. Rosenberg ser det ikke 

som påkrevet med tette skott mellom reportasjen og essayet; han bruker Günter Wallraffs 

journalistikk som eksempel på reportasjer som kvalifiserer til sjangerbetegnelsen 

journalistiske essay. Det gjør de, mener Rosenberg, fordi de har et ”åndelig og etisk” 

utgangspunkt som Wallraff makter å integrere i helheten. Sjangerens grunnleggende 

utgangspunkt er at det er mulig å oppnå en større klarhet – at virkeligheten ikke helt kan 

forstås, men at den alltid kan forstås litt bedre (Rosenberg 2000: 41-42). 

          Jeg fant dette så inspirerende at jeg har holdt fast ved essayet som en sjanger jeg ønsket 

å nærme meg. Samtidig forsøkte jeg å ha kontakt med en journalistisk arena jeg er mer 

komfortabel med og erfaren i: Reportasjen. 

          Det er godt mulig at jeg opp gjennom årene har definert denne sjangeren smalere enn 

jeg hadde trengt. Bech-Karlsen (2000) åpner den i hvert fall: ”Reportasjen er en personlig 

fortelling  med utgangspunkt i egne opplevelser av virkeligheten”. Han viser til den danske 

journalisten Gert Smistrup, som har ment at reportasjen ”karakteriseres af, at skribenten er 

personligt til stede og påtar sig det definitive ansvar for de sproglige valg, der skal foretages” 

(Bech-Karlsen 2000: 215). 

          Har det i mitt prosjekt kanskje vært helt unødvendig å søke ut over reportasjesjangeren? 

I blant kan et essay og en reportasje være påtakelig like i formen, også i følge Bech-Karlsen 

(2000: 134). Han viser til fenomenet ”essayistisk reportasje”, som ”bygger på opplevelser og 

observasjoner ute i felten”, men som er ”like mye reflekterende som skildrende og 

fortellende”. I dette landskapet, med tyngden i reportasjegrepene, tror jeg mine tekster har lagt 

seg. 

 

3. Refleksjoner over journalistikkens målestokker 

Her vil jeg gi et kort riss av objektivitets-idealets historie i norsk og amerikansk 

journalistikk; sistnevnte fordi denne standarden tilfløt Norge fra USA. Jeg vil problematisere 

”objektivitet” som journalistisk standard i lys av kommersialisering, globalisering og 

elektroniske medier – og drøfte hva den eventuelt kan erstattes med. Videre vil jeg diskutere 

hvorvidt det er grunn til å utvikle en transnasjonal journalistisk bevissthet i kjølvannet av 
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globalisering og sosiale medier. Til slutt, men dels også underveis, vil jeg jeg trekke mitt eget 

arbeid inn i diskusjonene. 

3.1 Den ”objektive” journalist: En god forretningsidé  

En nyhetsreporter kolliderer før eller siden med sitt nedarvede profesjonelle selvbilde: 

At man skal være ”objektiv” i utførelsen av en jobb som går ut på å referere døgnets eller 

ukens begivenheter. ”Objektiv journalistikk” innebærer balanse, upartiskhet, nøytralitet og 

saklighet (Brurås 2006:41). 

          Dette idealet er en del av det Bjerke (2009: 2) kaller den journalistiske profesjonsmoral, 

”de normer og verdier som styrer profesjonelles atferd”. I mange redaksjoner er kravet til 

”objektivitet” et så selvsagt premiss i den daglige journalistiske dont at de ikke blir diskutert. 

Det er dette Pierre Bourdieu kaller doxa; ”det som tas for gitt, det som ikke diskuteres, det 

som ligger som et uuttalt premiss for den åpne diskusjonen” (Bjerke 2008: 119). Mangel på 

intern debatt og selvkritikk i redaksjonene skyldes blant annet profesjonalisering av 

nyhetsjournalistikken kombinert med høye produktivitetskrav, mener Ekström og Nohrstedt 

(1996:109). 

          Et uuttalt krav til ”objektivitet” gjelder, selv om det i mange år har vært kritisert av 

medieforskere, selv om referatjournalistikken er så godt som død – og selv om de fleste 

journalister er mer eller mindre bevisst at de hver eneste dag gjør en mengde små og store 

valg og prioriteringer i arbeidsprosessen og dypest sett dermed leverer et subjektivt produkt 

hver eneste gang de gir fra seg en sak til desken. Redigererne fortsetter ofte denne prosessen 

med ytterligere vinkling, spissing og utvelgelse. 

Med dette paradokset som bakteppe vil jeg i fortsettelsen bruke anførselstegn i 

omtalen av begrepene. 

  Objektivitetens historie begynner med filosofen Aristoteles‟ intellektuelle dyder, som 

var et sett med gjensidig forsterkende holdinger: Å tilstrebe åpen rasjonalitet, upartiskhet, 

uavhengig sannhet og intellektuell integritet (Ward 2004: 281). 

I norsk journalistikk har ”objektivitet” vært idealet i hele etterkrigstiden. Det gjaldt 

nemlig også i partipressens glanstid fram til 1970-tallet, i følge Svein Brurås (2006: 41). 

 

... nyhetsreportasjen skal være dominert av fakta og av korrekt gjengivelse av kildenes meninger. 

Nyhetsartikkelen skal ikke være preget av journalistens egne synspunkter, disse er blitt henvist til egne 

kommentarspalter. Man har sluttet seg til det gamle ordet om at ”fakta er hellig, kommentaren er fri”. 

Videre har det vært et krav at journalisten skal sørge for at begge parter skal komme til orde i en sak som 

har flere sider. (Brurås 2006:41) 
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Partipressen dominerte fra 1884 til vendepunktet i EF-avstemningen i 1972, med et 

opphold under 2. verdenskrig. Men i 1972 stemte flertallet i folket stikk i strid med 

standpunktet som så å si hele den norske pressen hadde forsøkt å kverne inn i leserne. Dette 

slo ned som en bombe i redaksjonene, for det demonstrerte at medienes påvirkningskraft var 

langt mer begrenset enn mange hadde trodd (Bastiansen 2009: 118). 

          Dette var begynnelsen på slutten av en nesten 100 år lang epoke med en dagspresse delt 

inn i Venstre-pressen, Høyre-pressen og A-pressen, alle propagandaapparat for hver sine 

partier. ”Vi velger en A-regjering!” forkynte Arbeiderbladet lørdagen før stortingsvalget i 

1969 (Bastiansen 2009). Dette var en tid da det var kurant at redaktører satt i kommunestyrer 

og på Stortinget. For eksempel var Adresseavisen i Trondheim et av Høyre-pressens viktige 

organer, og sjefredaktør/stortingsmann Harald Torp nærmest inkarnerte Partiredaktøren. Hans 

redaksjonelle program var å gjøre Adressa til ”en moderne avis med vekten på 

nyhetsreportasje”.
12

 Men nyhetsuniverset var politisk avgrenset. Torps angivelige formaning 

til en medarbeider er sitert i Store norske leksikon: ”Husk, her i avisen omtaler vi samvirkelag 

bare dersom de brenner”.
13

 Dagbladets Nils Werenskiold harselerte med pressens 

partibindinger: ”I morgen vil det bli arrangert et svært vellykket møte i Nittedal Venstre”.
14

 

          Hvis ”objektivitet” virkelig var et journalistisk ideal i disse strukturene, illustrerer det at 

begrepet ble definert nokså overflatisk og snevert: Den enkelte reporter skulle holde egne 

meninger unna spaltene. Meningene og holdningene som satt i veggene eller som ble forkynt 

fra partikontorene, og som definerte hva som overhodet var tillatt å skrive om, og hvordan, 

ble derimot lite problematisert. 

          I løpet av 1970- og tidlig 80-tall frigjorde de fleste avisene seg fra de politiske partiene; 

Dagbladet høylytt på lederplass og Bergens Tidende med en diskret fjerning av bokstaven 

”V” i Norsk Aviskatalog (Bastiansen 2009: 133). Partiprogrammene ble langt på vei erstattet 

med et profesjonalisert journalistisk ideal. Det innebar forestillingen om at journalistiske valg 

bare skulle ”foretas ut fra journalistikkens egne, interne kriterier, ikke ut fra andre kriterier 

som for eksempel økonomiske, personlige, politiske eller folkelige krav” (Bjerke 2008: 93). 

Uten interesser og uavhengige av all samfunnsmakt kunne journalistikken være troverdig for 

alle.  

                                                           
12

 Martin Eide: ”Harald Torp – utdypning”. Store norske leksikon. Linket 29. mai 2010: 
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Harald_Torp/utdypning 
13

 Ibid 
14

 Journalist Gudleiv Forr i NRKs radioprogram Kurér 144, sendt 02.09.2009, linket 27.05.2010: 
http://www.nrk.no/programmer/radio/kurer/1.6757414 

http://www.snl.no/.nbl_biografi/Harald_Torp/utdypning
http://www.nrk.no/programmer/radio/kurer/1.6757414
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           Avisene hadde sprengt seg ut av rollen som menighetsblad og prøvde å gjøre seg lekre 

for et bredere publikum. Det profesjonaliserte journalistikk-idealet passet som hånd i hanske 

til markeds- og abonnementsavdelingenes behov i denne situasjonen: Man måtte finne måter å 

formulere seg på som ikke støtte fra seg store potensielle lesergrupper.  

          Slik var det også den gangen ”objektivitet” opprinnelig ble et mål på journalistisk 

troverdighet. Det skjedde i USA mellom 1833 og 1840, da avisopplagene i landet firedoblet 

seg etter lanseringen av den første såkalte penny paper, New York Sun. Tidligere hadde 

avisene vært ”dyre, partiske og sedate” (Mindich 1998:16), finansiert av politiske 

grupperinger og lest av en velberget elite. Penny-pressen solgte avisen for én penny i stedet 

for seks cent og ble dermed tilgjengelig for mange flere. For også å gjøre seg interessant for 

mange flere, understreket penny-pressen sin partipolitiske uavhengighet. Om sin politiske 

tendens sa New York Transcript: ”Vi har ingen”. New York Sun solgte seg inn med slagordet 

”It shines for all” (Mindich 1998:18, 20). Fra nå av baserte avisene finansieringen på 

annonsører og lesere. 

          Journalistikk kan følgelig beskrives som økonomisk virksomhet som legger tunge 

føringer på redaksjonelle utvelgelseskriterier. Mediene konkurrerer om å produsere ”the least 

expensive mix of contents that protects the interest of sponsors and investors while garnering 

the largest audience advertisers will pay to reach” (McManus 1994 i Bjerke 2008: 95). 

Redaksjonelle driftsbudsjetter i de siste årenes aviskrise har satt dette på spissen.  

           Det var altså ikke minst kommersielle interesser som framelsket ”den objektive 

journalist”.  Idealet bidro også selv til å bygge publikums tillit til at informasjonen de fikk i 

journalistikken, var troverdig, og dermed til ytterligere å forsterke medienes posisjon i 

samfunnet. I Norge tok journalister på seg rollen som folkeopplysere, noe som også befestet 

objektivitets-idealet. Dette gjaldt ikke minst i den daværende monopol-institusjonen NRK, der 

både nyheter og annet innhold skulle være ”nøytralt” og balansert. (Brurås 2006: 42) Slik var 

det også i forbildet BBC. ”Da jeg begynte i BBC, ble mine menings-organer fjernet”, sa den 

tidligere politiske redaktøren Andrew Marr (Edwards og Cromwell 2009: 4). 

 

3.2.  Problemet med ”objektivitet” 

Den grunnleggende utfordringen med med ”objektivitet” slik det ble brukt i 

markedsførings-eksemplene fra USA, er den innebygde påstanden om at verden lar seg 

beskrive fra et ikke-synspunkt eller ikke-ståsted, nærmest fra løse luften. Noen slik posisjon 

fins naturligvis ikke. Dermed er det uetisk å innbille lesere, lyttere eller seere at de kan 
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forvente journalistikk som er renset for vinkling eller tendens. En reporter som hevder at hun 

er ”objektiv”, skjuler sin uunngåelig subjektive påvirkning av sin framstilling av 

virkeligheten. 

          Dette er langt fra noen ny kritikk. En lang rekke medieforskere har i mange år debattert 

”objektivitet” som journalistisk standard. I den grad jeg tilfører denne diskusjonen noe nytt, er 

det ved at jeg forsøker å se mitt journalistiske arbeid i lys av den – og å trekke dette inn i 

diskusjonen om en framvoksende transnasjonal medie-virkelighet. 

 

3.2.1 Tolkningsrammen, den første, unngåelige subjektivitet 

Det første valget ligger i at redaksjonen eller journalisten peker seg ut én bestemt ”sak” fra et 

uendelig potensial av hendelser, fenomener og prosesser som kunne ha blitt gjort til gjenstand 

for journalistisk oppmerksomhet. Det neste er et mer eller mindre bevisst valg av 

tolkningsramme (engelsk: frame) i arbeidet med den enkelte sak. Bjerke (2008: 99) påpeker at 

forenkling og forkorting er kjernekompetanse i journalistikk, og at reportere er nødt til å velge 

en tolkningsramme for overhodet å kunne presentere et saksforhold på en begripelig måte.  

 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicatiing 

text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, 

and/or treatment recommendation for the item described. (Entman 2003: 52) 

 

Framing er altså i utgangspunktet ikke noen suspekt øvelse, men en uunngåelig filtrering av 

en kompleks virkelighet som skal omtales. Tolkningsrammen utelukker per definisjon en 

fullstendig ”objektivitet”. Det som gjør en tolkningsramme potensielt manipulerende, er at 

den ikke er uttalt. Den ”blir ikke fortalt lesere eller seere, den ligger på en måte under og bak 

den nyheten som berettes” (Brekke 2008: 101). 

           Som eksempel viser han til den såkalte Valla-saken vinteren 2007. Den førte til at LO-

leder Gerd Liv Valla måtte gå av etter en konflikt med mellomleder Ingunn Yssen og etter et 

langvarig ”mediedrev” – ”en omfattende, intens og kritisk rapportering rettet mot én eller 

flere personer, organisasjoner eller institusjoner..” (Allern og Pollack 2009: 11). Som ledende 

avis rammet VG historien konsekvent inn som en ”arbeidsmiljøsak” om mobbing. Men den 

kunne ha vært tolket som en sak om ”illojalitet”, eller i en kontekst som la vekt på langvarig 

fløystrid i Arbeiderpartiet (Brekke 2008: 102). Hvis de alternative tolkningsrammene hadde 

vært mer framtredende i mediedrevet, kan det tenkes at utfallet i saken ville ha blitt et annet 

enn Vallas avgang. Tilfellet demonstrerer at bevisste eller ubevisste beslutninger om 

tolkningsrammer er både moralske, etiske og politiske (Schudson 2003 i Brekke 2008: 104).  
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           Det ligger ingen bevisst konspirasjon eller åpen sensur bak disse fenomenene, i følge 

Edwards og Cromwell (2009). Når journalister flest ikke utfordrer etablerte tolkningsrammer, 

skyldes det en sterk menneskelig evne til selvbedrag.  

 
In 1999, dozens of British journalists appeared to conclude independently that war on Serbia was a 

rational, justified response to a „genocide‟ in Kosovo that had not in fact taken place. In 2002-03, many 

journalists concluded that war was necessary to tackle an Iraqi threat that did not exist. And yet, to our 

knowledge, in 2009, not a single journalist proposed  military action in response to Israel‟s staggering, 

very visible crimes against the besieged civilian population of Gaza. It is clear that, in all these cases, 

journalists allowed the British and American governments to define the parameters of „reasonable‟, 

„rational‟, „required‟ action. (Edwards og Cromwell 2009: 15) 

 

En tilsvarende mekanisme inntraff i amerikanske medier etter 11. september-terroren i 

USA. Montgomery (2005) påviser at tolkningsrammen krig la seg rundt hendelsen i løpet av 

timer etter at den hadde skjedd. Det begynte med president Bushs formulering i sin tale til 

nasjonen om kvelden 11. september: ”We stand together to win the war against terrorism”. I 

samhandlingen mellom reportere og tilgjengelige talspersoner for regjeringen ble begrepet 

gjentatt og gjentatt og vokste i kraft til det i løpet av et par dager dominerte medienes 

forståelse av situasjonen. Dette skjedde på tross av at alternative tolkningsrammer 

tilsynelatende var mer nærliggende. Etter tidligere terroraksjoner hadde grupperinger som 

IRA, Baader Meinhof og PLO som regel påtatt seg ”ansvaret”, og ved å behandle terroren 

som kriminalitet, hadde statene nektet grupperingene den militær-politiske statusen de krevde. 

Etter 11. september ble disse mekanismene snudd på hodet. Ingen tok på seg ”ansvaret”. 

Ingen krav ble stilt, og meningen med terroren var uklar. Ikke desto mindre ga staten, som 

normalt nekter å gi krigsstatus til terrorhandlinger, plutselig denne typen anerkjennelse – uten 

at dette var forlangt (Montgomery 2005: 257).  

 I den dominerende politiske og mediale norske tolkningsrammen er norske soldater i 

Afghanistan for å hjelpe afghanerne og Afghanistan på fote. En annen vanlig tolkningsramme 

er at norske soldater er med i en internasjonal dugnad for å bekjempe terror. I mitt 

journalistiske arbeid har jeg utfordret disse med et tredje, mindre utbredt alternativ: Norge har 

militære styrker i Afghanistan fordi USA ønsker dette, og et godt forhold til USA er et 

overordnet mål for elitene som definerer norsk utenrikspolitikk.  

 

3.2.2 Det som blir sagt – og alt som ikke blir det 

Edwards og Cromwell (2009) angriper også forestillingen om journalistisk 

”objektivitet”.  Medienes feirede besettelse for ”balanse” støtter i virkeligheten opp under 

partisk journalistikk fordi den setter likhetstegn mellom ”upartisk” og ”offisielt godkjent”, 
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hevder de. Skillet mellom de ”hellige” fakta og den ”frie” kommentar er naivt og villedende 

fordi det underslår at alle fakta er samlet inn av enkeltpersoner med sin bagasje av 

overbevisninger, interesser og motiver.  

 
To choose ‟this‟ fact over „that‟ fact is already to express an opinion. To highlight „this‟ fact over „that‟ 

fact  is to comment. (Edwards og Cromwell 2009: 4) 

 

Jo mer den journalistiske hverdagen består i å forholde seg til talspersoner, 

medierådgivere og kommunikasjonsdirektører som filtrerer informasjon, dess større blir også 

faren for at ”objektivt” refererende journalister blir mikrofonstativer for mektige interesser og 

offisielle versjoner av hendelser. McNair (2008) viser til hvordan objektivitets-kravet leder 

journalister til å henge påstander på kilder, heller enn å stå for dem selv. Men kilder skal være 

troverdige. Dette kravet fører til at ”elite groups in all walks of life are the favoured sources of 

journalists”, og kan føre til ”exclusion of voices which have something relevant to say on an 

issue” (McNair 2008: 76). Altså at mediene blir talerør for dominerende krefter i samfunnet. 

          Det er krevende nok å forholde seg til de enorme mengdene utspill og synspunkter som 

velter inn i redaksjonene. Enda mer utfordrende er det å forsøke å merke seg hvilke 

opplysninger, fakta og hendelser som ikke blir diskutert, og som kan være avgjørende for å 

forstå hva som foregår – og hvorfor (Lynch og McGoldrick 2005: XVII). Den britiske 

Midtøsten-journalisten Robert Fisk er på vakt overfor dette fenomenet. Flere måneder før 

invasjonen av Irak i 2003, noterte han at ”we are being set up for a war against Saddam. But 

we will not – repeat this one hundred times – we will not mention oil.” (Lynch og 

McGoldrick 2005: XVII). 

           Hvis man ikke selv undersøker fakta og sammenhenger, men begrenser seg til en 

passiv referent-rolle, blir journalisten en forlengelse av disse informasjonsavdelingene og 

journalistikken en ”lat gjengivelse av åpenbare fakta og myndighets-uttalelser” (Ward 2004: 

95).  

 

3.2.3 ”Profesjonell distanse”, en journalistisk sovepute 

”Uavhengighet” er en forutsetning for ”objektivitet”. De siste tiårene i Norge er dette 

først og fremst blitt definert som organisatorisk uavhengighet. Formell distanse skal bevise 

den enkelte journalists uangripelige uavhengighet. Blant dagens nyhetsjournalister er det 

nesten uhørt å være medlem av et politisk parti. 

Dette er en mangelfull forsikring, mener Bjerke og Dyb (2006).  
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Det fins ingen absolutt uavhengighet. Det skyldes ganske enkelt at mennesket i utgangspunktet er sosialt, 

at våre oppfatninger og forståelseskategorier og konstruksjoner av virkeligheten er sosiale konstruksjoner 

som utvikles i samspill med andre. Det er et grunnleggende filosofisk og psykologisk spørsmål om et 

menneske som vokser opp i absolutt isolasjon, i det hele tatt vil være i stand til å leve. (Bjerke og Dyb 

2006: 150) 

 

De viser til den tyske sosiologen Ulrich Becks beskrivelse av dagens samfunn som et 

”risikosamfunn” i motsetning til det tilbakelagte industrisamfunnet.  Folks tidligere stabile, 

helhetlige identiteter er nå splittet opp i mange løse og forbigående ”delidentiteter” med til 

dels uforenlige interesser; konsument, lagerarbeider på Rimi, fotgjenger, bilist (Bjerke og Dyb 

2006:32 ).      

           At man ikke er medlem av av noe politisk parti, betyr altså ikke det samme som at man 

ikke har bindinger. De færreste lever opp til det eplekjekke mottoet ”journalists don‟t have 

friends, they have sources”.  

          ”Balanse” innebærer i praksis å presentere et spektrum av synspunkter der det ene 

ytterpunktet er de som uttrykker sterk støtte til statens politikk og det motsatte er de som er 

mildt kritiske til denne, hevder David Edwards og David Cromwell (2009). Sterkt kritiske 

røster blir avskrevet som ”for ekstreme” til å tas med, mener de. 

 
If the Iranian president makes a claim, media „impartiality‟ demands that his claim be balanced by an 

opposing view. But if the American president makes a claim, no such balance is deemed necessary. 

(Edwards og Cromwell 2009: 4) 

 

 

Beskyldninger om ”ensidighet” kan tradisjonelt hindres ved å sørge for at ”begge 

parter” blir hørt i en sak. Dette er blitt kalt journalistikkens ”strategiske ritual” (i Bjerke 2008: 

114). Det er en tolkningsramme der konflikter som har mange sider, blir presset inn i en 

”tosidighet” av tilsynelatende jevnbyrdige parter. Dette grepet gjør også at journalisten slipper 

å ta stilling. 

          I den tidligere ganske homogene norske offentligheten har det på en akse vært mulig å 

finne ståsteder som har passert som bortimot uangripelige, mener Linn Stalsberg.
15

 ”Plasserer 

man seg på høyresiden i Ap for eksempel, regnes man i mange kretser som særs fornuftig og 

nær nøytral. På ytterfløyene derimot – helt utilregnelig”. 

          Lenge hvilte min profesjonelle selvforståelse på en idé om at det generelt var mulig å 

skrive slik at kilder følte seg korrekt behandlet og lesere festet lit til min ”objektivitet”. 

Først da jeg fikk Midtøsten som arbeidsfelt for ti år siden, gikk det for alvor opp for 

meg at denne rolleforståelsen ikke strekker til. I denne materiens mest betente spørsmål, 

                                                           
15

 Linn Stalsberg: “Evig nøytral?” Klassekampen, 10. mai 2010. 
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forholdet mellom Israel og palestinerne, oppdaget jeg at det ikke fantes noen ”objektiv” grunn 

å stå på.       

          Det jeg hadde rapportert om etter å ha sett det med egne øyne, var på ingen måte hevet 

over kritikk. Både den kristen-sionistiske Israel-lobbyen og Palestina-aktivister holdt øye med 

hvordan jeg ordla meg. Skrev jeg at Israel bygde ”mur” mot Vestbredden, hadde jeg outet 

meg som støttespiller for palestinerne. Hvis jeg kalte byggverket ”barriere” eller ”gjerde”, var 

jeg åpenbart en del av det israelske propaganda-apparatet. Definerte jeg Israels politikk 

overfor palestinerne etter 1967 som en okkupasjon? Da hjalp det ikke å kunne vise til at dette 

er den vedtatte sannheten til et overveldende flertall i verdenssamfunnet gjennom FN; det var 

tendensiøst og igjen et tegn på partiskhet og Palestina-sympatier som fratok meg journalistisk 

troverdighet.  

          Jeg oppdaget altså at det fins situasjoner der det ikke engang finnes et språklig 

fikenblad å gjemme seg bak. Det er alltid mulig å spørre: Hvorfor valgte du dette ordet og 

ikke et annet som også var tilgjengelig (Matheson 2005: 20)? 

 

3.2.4 Det siste ord blir aldri sagt: The age of links 

Internetts følger for medier og journalistikk er et forskningsfelt der objektet er i 

rivende utvikling. Men det er liten tvil om at en offentlighet på nett også truer autoriteten til 

den ”objektive” journalist. Som det er sagt av en amerikansk kritiker: ”Objektivitet er en 

tillits-mekanisme som du stoler på når du ikke kan linke”.
16

 I ”the age of links” kan lesere 

”bokstavelig talt se forbindelsene mellom sluttversjonens påstander og ideene som formet 

den”.
17

 Disse realitetene får den ”objektive” papirjournalist til å virke både pretensiøs og 

utdatert. 

          Online-journalistikkens vesen utfordrer også det gamle objektivitets-kravet om balanse. 

Deadline-tenkning er avløst av ideen om at saker ”fødes” og vokser. En artikkel med ett 

opprinnelig perspektiv og noen få, ufullstendige fakta, blir ideelt sett supplert av andre 

perspektiver og flere fakta gjennom dagen og døgnet eller uka. ”Objektivitet” er noe som i 

beste fall oppstår etterhvert. Svakheten ved denne tilnærmingen viser seg i hverdagen når det 

ikke er tid til å ”gå videre” på den enkelte sak fordi publikum hele tiden skal mates med nye. 

                                                           
16

 David Weinberger: ”Transparency is the new objectivity”. Joho the blog, 19. juli 2009. Linket 29.05.2010: 
http://www.hyperorg.com/blogger/2009/07/19/transparency-is-the-new-objectivity/ 
17

 Ibid 

http://www.hyperorg.com/blogger/2009/07/19/transparency-is-the-new-objectivity/
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Debatten det siste året om hva journalister kan tillate seg på de sosiale mediene 

Twitter og Facebook uten at det undergraver deres journalistiske troverdighet og integritet, er 

enda en spiker i kista til den ”objektive” journalist. 

           På nett er det mulig for hvem som helst å framstå som reportere, og det gjør de i 

samfunn som ikke er underlagt sensur. Blogger og andre nettsteder utgått fra enkeltpersoner 

eller organisasjoner med en politisk agenda er blitt nyhetskilder i et parallell-univers til de 

etablerte journalistiske mediene. De kan ha kraft til å sette dagsorden, noe som for eksempel 

den amerikanske politikksladder-bloggen Drudge Report demonstrerte i 1998 da den først 

avslørte president Bill Clintons forhold til Monica Lewinsky. Det mangler ikke nødvendigvis 

verken fakta eller referanse-linker i informasjonen på slike nettsteder. Så hva er egentlig 

forskjellen på journalistikk og aktivisme? 

           Medienes etiske normer, vedtatt av Norsk presseforbund og nedfelt i Vær varsom-

plakaten, sier ingenting om at journalistikken skal være ”objektiv”. Men pressen har en 

”samfunnsrolle” som innebærer at den er ”blant de viktigste institusjoner i demokratiske 

samfunn”. For å oppfylle denne rollen skal pressen være ”fri” og ”uavhengig”, og pressen har 

”et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk”. 
18

 Men alt i neste punkt slås det 

schizofrent fast at pressen har rett til å ”avdekke kritikkverdige forhold”, og videre at det er 

”pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker eller grupper mot overgrep eller forsømmelser 

fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre”.
19

 Journalister skal på 

samme tid altså være frakoplet og engasjert, upartiske og på parti med de svake. 

 

3.3. Hvis ”objektiviteten” er død: Hva da? 

I det følgende vil jeg presentere og drøfte fire begreper som blir hevdet å kunne 

erstatte ”objektivitet”: Innsyn/åpenhet, sannhet, vesentlighet og redelighet. Jeg vil også 

introdusere begrepet ”pragmatisk objektivitet”, et tankesett som tilbyr en ny, robust og 

menneskelig forståelse av ”objektivitet” 

                                                           
18

 Vær varsom-plakatens pkt. 1.1. og 1.2. 
19

 Vær varsom-plakatens punkt 1.4. og 1.5. 
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3.3.1 Innsyn og andre publikums-idretter 

”Transparency is the new objectivity”, mener den amerikanske teknologi-tenkeren 

David Weinberger.
20

 Jeg velger her å oversette ”transparency” vekselvis med begrepene 

”innsyn” og ”åpenhet” fordi det kan innebære begge deler.  

Weinberger er opptatt av journalistikken i ”the age of links” og mener at nettets muligheter til 

å sjekke journalistens kilder og påvirkninger gjør ”objektivitet” til et utilstrekkelig ideal. I det 

minste må journalistikken gi innsyn for å kunne kalle seg ”objektiv”, mener han.  

 

What we used to believe because we thought the author was objective, we now believe because we can 

see through the author‟s writings to the sources and values that brought her to that position. 

 

Tillit er journalistikkens kapital, i følge Rasmussen (2004: 38). Weinberger viser til en 

pressekonferanse for bloggere på Demokratenes landsmøte i 2004, der han spurte en Pulitzer-

vinner hvem denne ville ha som president. Journalisten svarte: ”Kan du stole på det jeg 

skriver hvis jeg forteller det?” Weinberger repliserte: ”Hvordan kan vi stole på det du blogger 

hvis du ikke forteller oss det?”
21

 

          Partipresse-systemet lukter møllkuler i dag. Men i forlengelsen av Weinbergers 

argumenter kan det hevdes at den uttalte politiske tilhørigheten i hvert organ også ga 

publikum en mulighet til selv å vurdere troverdigheten i informasjonen de fikk derfra. De 

visste hvor journalistene sto når de rapporterte. Journalister som er desillusjonert i rollen som 

”objektiv”, kan med en slik begrunnelse komme til å forkaste en falsk objektivitet til fordel 

for åpen tilknytning til en eller annen interessegruppe. 

          Jeg følger Weinberger i kravet hans om at journalister må ”vise kortene”. På nett er 

dette langt på vei ganske enkelt; man linker til skriftlige kilder. Men i papiravis er det ikke 

like aktuelt å bruke plass på omfattende kildehenvisninger.  

          Det er også – selv på nett – en krevende oppgave å legge på leserne at de skal sjekke 

reporterens primærkilder og fakta, selv om de kan. I praksis vil det ikke være mange som er 

motivert eller har tid til dette. Med unntak for kildevern, bør journalister gi offentligheten 

innsyn i informasjonstilfanget som har formet journalistikken deres. Men en slik prinsipiell 

eller praktisk vilje til å gi innsyn, kompenserer ikke alene for det gamle kravet om 

”objektivitet”. Det trengs noe mer for at folk skal kunne sette lit til informasjonen. 
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 Weinberger, David (2009): ”Transparency is the new objectivity”. Joho the blog, 19. juli. Linket 29.05.2010: 
http://www.hyperorg.com/blogger/2009/07/19/transparency-is-the-new-objectivity/ 
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3.3.2 Sannhet – og en dose ydmykhet 

Journalistikk handler om å søke sannhet. Ofte vil dette kravet rive en puritansk, 

objektivitets-søkende journalist ut av rollen: Man prøver å balansere en sak ved å hente inn 

versjoner fra ”begge sider”. Hvis disse utelukker hverandre gjensidig, må den ene være usann. 

Da kan man velge å la det være med dette og la leseren konkludere med at ”siden det er flere 

syn og begge synes like gode, så finnes det ingen sannhet” (Brurås 2006:43). Men hvis man 

har en mer ambisiøs innstilling til jobben, vil man selv måtte undersøke sakens fakta – og stå 

for dem etterpå. Da vil man trolig stå igjen med en sannere sak, men en av partene vil klage 

over ”ubalansert” og ”partisk” journalistikk. Undersøkende journalistikk kan dermed åpenbart 

ikke underkaste seg noen tradisjonell forståelse av ”objektivitet”. 

          ”Sannhet” er i seg selv et utfordrende begrep. Den nevnte Midtøsten-konflikten er et 

eksempel på en konflikt så betent og polarisert at nesten alle enkeltstående sannheter, ned til 

konkrete fakta, straks blir utfordret av alternative tolkningsrammer og fakta som får de første 

til å virke vaklevorne. Noen endelig, universelt akseptert sannhet er utenkelig å finne. Dette 

betyr imidlertid ikke at det ikke fins sannhet; at alt er subjektive oppfatninger og sosiale 

konstruksjoner. Reporteren står overfor det McNair (2008: 72) kaller ”a multiplicity of 

available accounts” som hun må velge fra når hun skaper en ”nyhet”. Denne erkjennelsen 

kom til uttrykk da det amerikanske flaggskipet for tv-nyheter, CBS Evening News, skiftet 

frontfigur. Journalist-legenden Walter Cronkite, som til 1981 var en nasjonal autoritet som 

programleder, ønsket seerne god natt med et ”And that‟s the way it is”. Etterfølgeren Dan 

Rather nøyde seg med et mer ydmykt ”And that‟s part of our world” (Mindich 1998: 5).  

          I tråd med dette må ambisjonen være at all journalistikk skal være sann; men at 

journalisten alltid må være klar over at hun nødvendigvis har utelatt andre sannheter i sin 

uunngåelige siling av det hun oppfatter som vesentlig og uvesentlig i arbeidsprosessen. 

 

3.3.3 Vesentlig – men i følge hvem? 

Nettopp vesentlighet er et ideal som Brurås (2006) mener er liv laga i journalistikken: 

”All informasjon som antas å være viktig og relevant for publikums vurdering av en sak, skal 

med. Ingen vesentlige sider av saken skal skjules” (Brurås 2006:45). Jeg er enig i dette. Men 

nissen blir med på lasset: Journalisten som vurderer hva som er vesentlig i en sak, gjør dette 

ut fra sin egen kunnskap, erfaring og sympatier. 
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3.3.4 Redelig i sin ferd 

Redelighet – (engelsk: fairness) er et begrep jeg selv etter hvert har tydd til i 

situasjoner der jeg erkjenner at det ikke er mulig å skrive for alle grupper og samtidig framstå 

som tillitvekkende i alle grupper. Dette gjelder først og fremst i arbeidsprosessen og i 

forholdet til kilder. Journalisten skal opptre intellektuelt ærlig. Det er ikke sikkert at saken 

kilden bidrar til, blir slik han eller hun hadde ønsket. Men den enkelte kilde skal bli korrekt 

gjengitt, i en gjenkjennelig kontekst. Kilden skal, kort sagt, føle seg redelig behandlet. Dette 

idealet, knyttet til arbeidsprosessen, er også nedfelt i ”Code of ethics” i amerikanske 

journalisters fag-sammenslutning, Society of Professional Journalists: ”Journalists should be 

honest, fair and courageous in gathering, reporting and interpreting information”.
22

 

 

3.3.5 En ny og pragmatisk objektivitet 

Både åpenhet, vesentlighet og redelighet er dyder som det er verdt å strekke seg etter. 

De utvider det etiske rommet for journalistikken. Men ingen av dem utelukker de 

grunnleggende komponentene i det gamle objektivitets-idealet: At journalistikk er å gi 

korrekt, balansert og uhildet informasjon. Løsningen er ikke å forkaste disse verdiene. En ny 

forståelse av ”objektivitet” som tar opp i seg kritikken mot den gamle, kan imidlertid gjøre 

journalister bedre rustet til å vite hvem de er og hva de gjør, til forskjell fra aktivisten, 

lobbyisten, politikeren eller en hvilken som helst ”innholds-leverandør”. 

          Jeg har forsøkt å vise at ”objektivitet” er utilstrekkelig som målestokk for dagens 

journalister. Dette har vært gjort mye grundigere av blant andre Ward (2004). Han er samtidig 

svært opptatt av å hindre at journalister kaster ut barnet med badevannet. Den aller største 

faren for journalistikken i dag er ikke ”sterile objectivity”, men ”economic and technological 

forces that encourage subjective and irresponsible journalism” (Ward 2004: 331). Sosiale 

medier og medieeiere med profittkrav har bidratt til å viske ut forskjellene på journalistikk og 

ikke-journalistikk, mener han. Dette gjør at det blir enda viktigere enn før å ha tydelige 

standarder i journalistikken.  

 

Awash in media, the public needs a core of objective news reporting. It needs quality news organizations 

that serve as islands of credible, verified reporting in a sea of bias and opinion. More than ever, news 

organizations must alert their audiences to the difference between news and commentary, between 

reporting and “attitude”.  (Ward 2004: 325) 
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I stedet for å forkaste den utskjelte objektiviteten, vil Ward reformere journalisters forståelse 

av hva ”objektivitet” må innebære. Han lanserer begrepet ”pragmatisk objektivitet” som den 

nye, robuste målestokken som han mener ikke bare nyhetsjournalister, men også de fleste 

andre typer journalister, bør kunne enes om.  

           ”Pragmatisk objektivitet” bygger på følgende premiss: Journalistikk er aktiv 

erfaringslæring, full av vurderinger, valg, verdier og avgjørelser tatt under usikre forhold. 

Dette utgangspunktet tar høyde for menneskelige begrensninger som tradisjonell 

”objektivitet” ikke åpner for, særlig siden sistnevnte har ”overdrevne normer for nøytralitet og 

upartiskhet” (Ward 2004: 314). 

          Journalister bør være ”pragmatiske utspørrere og holistiske tolkere” (Ward 2004: 292). 

Han peker på at all god journalistikk er et resultat av aktive søk etter sannhet, en prosess som 

innebærer research, faktasjekk, beskrivelser, observasjoner og tolkning. 

          ”Upartiskhet” (engelsk: disinterest) er en av de mest misforståtte dyder i den 

tradisjonelle objektivitets-forståelsen, mener Ward. Det skyldes at dette tolkes som total 

følelsesmessig distanse, nærmest som likegyldighet eller mangel på interesse. Ifølge Ward bør 

”upartiskhet” i journalistikken bety det motsatte: At journalisten bryr seg så mye om å søke 

sannheten i en sak at hun ikke lar personlige interesser komme i veien. ”Pragmatisk 

objektivitet” stenger ikke for lidenskap i journalistikken. Den anerkjenner behovet for at 

journalister bryr seg om det de gjør og hvorfor de gjør det. 

 

But journalists also need the restraint of objectivity to test their claims. Passion and objectivity should 

work together to produce engaging and objectively tested journalism. Objectivity controls our penchant to 

speculate and promote our interest, while the passion for important truths lifts journalism above 

superficial coverage of events. (Ward 2004: 311) 

 

Forskjellen på journalistikk og aktivisme er at aktivisten som jobber med en sak, har et 

mål, et foretrukket utfall, hevder journalisten David Brewer.
23

 Ward ser ikke ut til å dele 

denne avgrensningen. ”Objektiv” journalistikk kan ha både mål og verdier, mener han. Det er 

metoden journalisten bruker for å nå målene, som er avgjørende. Han holder fast ved at fakta 

må være grunnlaget for journalistikk; man må følge dem dit de leder. Men han ser det som lite 

fruktbart å fortsette å pukke på at ”fakta” og ”tolkning” er motsetninger. Denne synsmåten bør 

erstattes av en mer holistisk tilnærming – en akse der journalistikk med ulike grader av fakta 

og tolkning plasserer seg mellom ytterpunktene ”objektiv” og ”subjektiv” (Ward 2004: 310). 

                                                           
23

 David Brewer: “Fairness in journalism”. Media helping media. Linket 19.06.2010: 
http://www.mediahelpingmedia.org/training-resources/editorial-ethics/239-fairness-in-journalism 
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Jeg følger ham i dette: All journalistikk er verdiladet. Det er en utbredt oppfatning at det 

først er når journalisten åpent legger inn sine tolkninger, hun forlater ”objektiviteten”. Men 

dette synet fanger bare opp en overflatisk forståelse som dekker over at all nyhetsproduksjon 

skjer i en verdiladet prosess av faktautvelgelse, vinklinger og tolkningsrammer.”Pragmatisk 

objektivitet” er å ha en selvkritisk holdning i arbeidsprosessen; å spørre meg selv om mine 

uunngåelig verdiladde fakta virkelig støtter opp om min uunngåelig verdiladde konklusjon. 

          Mer enn noe annet er teorien om ”pragmatisk objektivitet” et forslag til en journalistisk 

holdning og metode. Dette er potensielt nyttig i et yrke som riktig nok er intellektuelt basert, 

men som i det daglige er et håndverk. Absolutter egner seg ikke i møtet med den komplekse 

virkeligheten journalister opererer i. Det fine med Wards modell er at den flytter 

”objektiviteten” fra det journalistiske resultatet til den journalistiske arbeidsprosessen. Dette 

grepet kan gjøre det lettere å puste i presset mellom høylydte interessegrupper i avisenes 

nettdebatter, sofistikerte kommunikasjonsstrategier og deadlines: Jeg påstår ikke at det jeg 

skriver, er ”objektivt”. Men jeg er kommet fram til det ferdige resultatet ved å bruke 

”objektive” metoder for å finne og vekte informasjonen. Det er en ”objektivitet” med et 

menneskelig ansikt. 

 

3.3.6 ”War journalism” og ”peace journalism” 

Lynch og McGoldrick (2005) har utformet retningslinjer for dekningen av politiske 

konflikter og krig som de provokativt har kalt ”peace journalism”. Disse bygger på erkjente 

svakheter med den tradisjonelle, passive forståelsen av ”objektivitet”, som de mener fører til 

at reportere blir mikrofonstativ som leverer ”war journalism”. De mener journalister bør gå 

inn i enhver konflikt med bevissthet om at vold alltid står i en kontekst som må forklares, at 

ikke-voldelige alternativ til vold alltid foreligger, at det alltid fins flere enn to sider i en 

konflikt, og at alle parter i en konflikt har både åpne og skjulte mål som må eksponeres. 

Såvidt jeg kan forstå, sammenfaller Lynch og McGoldricks kritikk av tradisjonelt forstått 

”objektiv” journalistikk, godt med Wards. 

           Lynch og McGoldrick er blitt kritisert av Loyn (2007) for sitt synlig verdiladde 

utgangspunkt – at journalister bør ”gi freden en sjanse” (Lynch og McGoldrick 2005: xxi). 

”The opposite of peace journalism is good journalism”, mener Loyn. Jeg oppfatter imidlertid 

støyen mellom Loyn og Lynch/McGoldrick langt på vei som skinnuenighet; også Loyn 

erkjenner at det ikke fins noe ”view from nowhere”, men ser ikke ut til å trekke noen 
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konsekvenser av dette. Han hevder dessuten at Lynch og McGoldrick forkaster ”objektivitet” 

også som metodisk standard, noe jeg ikke kan se at de gjør. 

 

3.4. En global journalistisk standard for en globalisert verden? 

3.4.1. Samfunnsoppdraget, modent for ekspansjon 

Det som grunnleggende skiller det journalistiske oppdraget fra jobben til en aktivist, 

ifølge Ward, er at journalister har en ”sosial kontrakt” med offentligheten, et forhold jeg 

tolker som parallelt med det som i Norge kalles ”samfunnsoppdraget”. Dette oppdraget er 

langt på vei definert av mediene selv og rettferdiggjør privilegiene som journalister har når de 

søker informasjon: Journalistikken utføres på vegne av den brede offentlighet, fellesskapet, 

som journalistene har plikt til å informere ”redelig, fullstendig og nøyaktig” (Ward 2004: 

309).  

I en norsk sammenheng vil denne offentligheten være befolkningen i mediets 

nedslagsfelt, enten det er lokalt, regionalt eller nasjonalt.  

          Globalisering forvansker disse vante avgrensningene. Hylland Eriksen (2005: 26) 

definerer globalisering som ”all the sociocultural processes that contribute to making distance 

irrelevant”. Elektroniske medier har i prinsippet etablert en global medie-allmenning, ”global 

media commons” (Eide, Kunelius og Phillips. 2008: 17).  

          For nordiske journalister var dominoeffekten i kjølvannet av Muhammed-karikaturene 

fra 2005, en vekker. Den demonstrerte at dagens offentlighet ikke er avgrenset av statsgrenser 

eller språk. Internett gjør all journalistikk og meningsytring øyeblikkelig tilgjengelig verden 

over. Som Eide, Kunelius og Phillips påpeker (2008: 13), mente Jyllands-Posten å henvende 

seg i en lokal-nasjonal mediesituasjon, men bidro i stedet til å mobilisere ”complex 

transnational ties” som førte til omfattende politisk vold. Det er verdt å merke seg, slik Hahn 

(2008: 206) gjør, at konfliktene fikk vokse og spre seg delvis fordi det bare var bildene som 

reiste verden rundt, ikke diskursene de opprinnelig var del av. 

           Tidligere kunne norske journalister stort sett gå ut fra at det de skrev eller sa i en norsk 

kontekst til en norsk målgruppe, knapt ble oppfattet av folk utenfor. Fortsatt sørger det norske 

språket for at norske journalister i det store og hele jobber i et beskyttet kulturelt reservat. I 

motsetning til engelskspråklige kolleger, kan vi håpe å bli forstått i den lokale, regionale eller 

nasjonale konteksten vi har rapportert i. Men vi kan ikke lenger ta dette for gitt. Og vernet 

fordufter i det øyeblikk journalistikken blir oversatt til større språk, noe Åsne Seierstad til 
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fulle fikk oppleve da hennes kilde-utleverende reportasjebok ”Bokhandleren i Kabul” ble en 

internasjonal bestselger.
24

 

          Norge er blitt et flerkulturelt samfunn der folks referanser er svært ulike. Dette er enda 

en tung endring som taler for at journalister bør se opp fra tastaturet og revurdere sin lojalitet 

og sitt ansvar: Hvilken offentlighet tjener vi? 

”Menneskeheten”, svarer Ward.  

 

The social contract of global journalism is not a contract with a regional or national public. It is a “multi-

society” contract with citizens in many countries. The journalist‟s role as special public communicator 

becomes transnational. This new social contract requires that we add what I call the “claim of humanity” 

to the principles of journalism. The claim states that journalists‟ primary allegiance is to truthful, 

independent informing of a global public – humanity. (Ward 2004: 328) 

 

Én forskjell på en skrivende aktivist og en skrivende journalist er at aktivisten tjener 

interessene til en mindre gruppe eller en ”sak”, mens journalisten tjener den brede 

offentlighet. Ward (2004) mener ”pragmatisk objektivitet” kan praktiseres i begge roller, og 

lakmustesten er hva reporteren gjør i omgangen med viktige, men ubehagelige fakta. 

Undertrykker han dem av hensyn til gruppens kortsiktige interesser, eller presenterer han dem 

til beste for en bredere offentlighet? I en globalisert medieverden bør journalister tilsvarende 

nekte å definere sin lojalitet til fraksjoner, regioner eller stater. Journalistikkens gamle etikk 

må bli global, mener han: Målet for journalistenes kollektive innsats er en velinformert, 

mangslungen og tolerant offentlighet som står imot tyranner som forvrenger virkeligheten, 

spesialinteresser som manipulerer informasjon og som protesterer mot menneskerettslige 

overgrep. Men i dag er denne offentligheten global (Ward 2004: 329).  

          Ward står i en engelsk-språklig virkelighet, der noen få tv-selskaper som CNN, BBC 

World og Al Jazeera uttrykkelig har definert seg som globale medier og de øvrige er lett 

tilgjengelige for en stor del av verdens befolkning. Han mener ”pragmatisk objektivitet” er en 

journalistisk holdning som kan gi mening i denne virkeligheten. 

 

The global journalist frames issues broadly and uses a diversity of sources and perspectives to promote a 

nuanced understanding of issues from an international perspective. Journalism should work against a 

narrow ethnocentrism or patriotism. (....) The objective stance asks journalists to rise above their 

parochialism and to question critically the beliefs of their society. It asks them to consider their society‟s 

actions, policies, and values from a more impartial, global perspective.  (Ward 2004: 329-330) 

 

                                                           
24 Før jeg selv dro til Afghanistan, advarte en afghansk familie i Norge meg om at jeg kunne komme til å støte på 

fordommer mot kvinnelige, norske journalister i møte med afghanske eliter, en angivelig bokhandler-effekt. Jeg 

forsøkte ikke å nærme meg noens private rom under oppholdet, og jeg merket ingen slik mistro. Men jeg var  

opptatt av å få forelagt min framstilling av det mest sentrale afghanske intervjuobjektet, Waheed Warasta, for 

ham selv før jeg ga den fra meg.  
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Slik jeg ser det, slipper norske journalister unna med journalistikk som ville ha blitt utfordret 

oftere hvis den var gjort på engelsk eller andre verdensspråk. På en slik bakgrunn kan det 

virke både unødvendig og overspent å mene at norske journalister bør utvide sitt 

samfunnsoppdrag til å gjelde en global offentlighet. 

          Men språkskillet dekker over at det norske samfunnet i dag er innvevd i omverdenen og 

globalisert på et utall områder. Som en refleksjon av dette, sprenger stadig flere saker i den 

norske journalistiske hverdagen seg ut av vignettene ”lokal”, ”nasjonal” og ”utenriks”. Alt 

henger sammen med alt, og ”glokal-journalistikken” er forlengst et fenomen. Øst-europeiske 

tiggere er blitt en del av gatebildet i norske byer. Håndverkere snakker gjerne polsk. Det aller 

meste vi kler på oss, er produsert i Kina og andre asiatiske lavkostland. Nordmenn med 

feriehus i Hua Hin bekymrer seg for hvordan politisk uro i Thailand vil påvirke deres 

situasjon. Statoils oljeinntekter fra lutfattige Angola skal være med og finansiere den norske 

velferdsstaten framover. Forsvaret av Norge foregår tildels i Afghanistan.  

          Hvis også norske journalister skal forklare denne virkeligheten slik at offentligheten i 

Norge blir i stand til å håndtere den best mulig, må lokaljournalister supplere verktøykassen 

med nye grep, kilder og perspektiver. Det hviler et ansvar på norske journalister å gi stemme 

til mennesker som betaler prisen for våre ordninger og systemer – i mitt tilfelle for eksempel 

sivilbefolkningen i Afghanistan. Jeg tror kompetansen som reportere må skaffe seg framover 

for å gjøre denne jobben, også vil bidra til å endre deres profesjonelle selvbilde, forhåpentlig i 

retning Wards og Eide/Kunelius/Phillips‟ globale eller transnasjonale bevissthet. 

 

3.4.2 Et globalt og kronisk ”finn-en-trønder”-syndrom 

Journalistikk om krig og væpnete konflikter aktualiserer Wards anliggende spesielt. 

Her er det dokumentert at mediene i høy grad fungerer som propagandaverktøy for 

krigsmakter. Boyd-Barrett (2004: 29) peker på at krigsjournalistikk generelt er ensidig; 

mediene dekker vanligvis krig med perspektive til landet der de selv, deres eiere og deres 

lesere lever. Mediene speiler synspunktene til landets regjering og utenrikspolitiske eliter.  

          Rune Ottosen har vist at medie-Norge historisk har vært underlagt forventninger om å 

”være lojal i saker som angikk Norges forhold til fremmede makter” (Ottosen 2001: 198). 

Dette var til og med nedfelt i Vær varsom-plakaten fram til 1975. Da Dagbladet i 1965 – uten 

å innhente tillatelse - hadde trykket et bilde fra en hangar på flyplassen i Bodø, slo det Faglige 

Utvalg (forløperen til Pressens faglige utvalg) fast at ”en pressemann kan ikke uten videre 

sette sitt skjønn over de militæres” (Brekke 2008: 155). Utvalget så det som en hovedoppgave 
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å ”beskytte det som forente i partipressens tid: Opplysning – framskritt – Nato” (Brekke 2008: 

155). 

           Under Golfkrigen i 1991 gjenga norske medier amerikanske forklaringer mer ukritisk 

enn svenske medier gjorde. Dette tyder på sammenheng mellom det enkelte lands 

sikkerhetspolitiske utgangspunkt – Norge er Nato-medlem, Sverige ikke – og journalistiske 

vinklinger og kildebruk (Ottosen 2010: 247). Først når den politiske eller militære eliten i et 

land er splittet, utløses for alvor et mer nyansert mediebilde, i følge Ottosen (2010: 247). 

          For norske journalister er det en relativt ny virkelighet at norske soldater deltar i 

borgerkrig i et annet land, som de gjør i Afghanistan.  

I februar 2006 angrep en opphisset afghansk folkemengde den norske leiren i 

Maimana i Faryab-provinsen med stein, håndgranater, brannbomber og AK-47 automatgevær. 

Etter mange timers drama som norske soldater opplevde som livstruende og der de tildels 

rettet ild mot folk i mengden, var seks nordmenn og to finner skadd. Fire afghanske 

aksjonister var drept og 61 skadd.
25

 På forsommeren dro Aftenpostens reporter Tor Arne 

Andreassen til Maimana. ”For første gang får vi afghanernes versjon av hva som skjedde 

under angrepet på en norske leiren”, het det i innledningen til hans påfølgende reportasje. 

Men Andreassen valgte å vise kortene – hvor vanskelig det var å skaffe uavhengige, 

etterprøvbare fakta: Intervjuet med broren til en av de drepte afghanerne foregikk innenfor 

gjerdene til den norske leiren, da mannen sa han ikke ville bli sett i samtale med en norsk 

journalist i en by preget av ”angiverkultur” og mistro.
26

 

           Én norsk journalist har de siste årene bodd i Afghanistan. Han rapporterer også for 

norske medier. Da norske soldater sommeren 2009 skjøt og drepte en afghansk motorsyklist 

som de fryktet var en selvmordsbomber, fikk saken et lengre og annerledes etterspill enn den 

trolig ville ha fått hvis det ikke var for Anders Sømme Hammer. Han ventet ikke på 

Forsvarets egne undersøkelser og fant i stedet fram til familien til den drepte – som viste seg å 

ha vært en fattig, ubevæpnet sivil som livnærte seg av å reparere jordbruksredskaper. 

Dagbladet laget stort oppslag på reportasjen som identifiserte den afghanske familien til den 

drepte Chora.
27

 Dagen etter erkjente Forsvaret offentlig at mannen var sivilist – og lovet 

erstatning til familien.
28

 Det er liten grunn til å tro at norsk offentlighet ville ha fått vite noe 

mer om hvem denne hendelsen rammet og hvilke følger det fikk for en rekke afghanere som 

                                                           
25

 Tor Arne Andreassen: ”De norske skuddene i Afghanistan”, A-magasinet 10. juni 2006. Linket 18.06.2010:  
http://www.aftenposten.no/amagasinet/article1347208.ece 
26

 Ibid 
27

 Anders Sømme Hammer: ”’Norske soldater skjøt pappa’”. Dagbladet 30. juli 2009. 
28

 Gro Rognmo m.fl.: ”- Choras familie vil få hjelp”. Dagbladet 1. august 2009. 

http://www.aftenposten.no/amagasinet/article1347208.ece
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var avhengige av ham, hadde det ikke vært for den uavhengige, oppsøkende reporteren. 

Sømme Hammer fulgte dessuten utviklingen videre ved å besøke den forsørgerløse familien 

en tid etter. Hans arbeid illustrerer godt en journalistrolle som forholder seg til en mer global 

offentlighet. Den kan ironisk nok komme til å danne skole ved at flere uavhengige journalister 

blir inspirert eller tvunget til å ta egne grep fordi de etablerte og kriserammede mediene i 

stadig mindre grad ser seg råd til å bruke ressursene slik.    

          En innvending mot Wards påstand om at ”pragmatisk objektivitet” kan duge som global 

journalistisk standard, er at den er etnosentrisk. Ideen springer ut av medie-erfaringer over 

flere hundre år i et stabilt, vestlig demokrati tuftet på pressefrihet og allmenn stemmerett. 

Andre rammebetingelser krever andre definisjoner av journalisters rolle. 

          Under 2. verdenskrig fungerte en stor del av den norske journaliststanden i eksil som 

”propagandasoldater for den norske eksilregjeringens offisielle syn” (Ottosen 2001: 202). På 

Vestbredden i dag jobber palestinske stringere for internasjonale nyhetsbyråer, men ser seg 

selv som del av en nasjonal frigjøringskamp. Kinesiske gravejournalister løper stor personlig 

risiko ved å vri seg ut av en tildelt reporterrolle som går ut på å ”gjøre de høyerestående 

myndighetenes ønsker kjent for de lavere“ og gjøre det motsatte. 
29

 Ward erkjenner også at 

”objektivitet” ikke nødvendigvis er den eneste verdifulle tradisjonen i journalistikken. 

           Den er heller ikke dominerende. For på tross av elektroniske medier som på ett nivå 

har sørget for ”avstandens død”, er nasjonalstaten ennå den fundamentale tolkningsrammen i 

journalistikk om internasjonal og innenriks politisk vold. Nossek (2007) påviser i et knippe 

eksempler fra israelske, britiske og amerikanske medier at reportere og redaktører siler 

utenrikssaker gjennom et innenriks filter som definerer hver sak som ”vår” eller ”deres” 

avhengig av blant annet relevans til hjemlig politikk. Først etter denne mer eller mindre 

bevisste kategoriseringen, avgjør journalisten om hun vil dekke den med et ”objektivt”-

profesjonelt utgangspunkt – eller om den skal behandles i en nasjonal-patriotisk 

tolkningsramme. Hvis saken er ”vår”, blir vanlige profesjonelle standarder underordnet, 

hevder Nossek.  

          Moen (2009) undersøkte hvordan reportere som var tilstede i Afghanistan på vegne av 

Dagbladet, Dagsavisen, Aftenposten og VG dekket forholdene i 2006-2007. Hun påviste en 

høy grad av ”domestication”; at dekningen var dominert av ”norske” vinklinger. En tredjedel 

av sakene hadde ikke slike. Men i flertallet av artiklene var afghanske kilder marginalisert til 

fordel for norske. Videre fantes det eksempler på kritiske oppslag om Norge og det militære 
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 Martin Gøttske: “Kinas ledende gravejournalist  utfordrer landets omfattende sensur: Splitter politbyrået”. 
Klassekampen, 5. juni 2010. 
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norske nærværet, men i hovedsak ble dette positivt framstilt. I saker som viste problemer som 

utenlandske styrker forårsaker, for eksempel drap på sivile, var Norge nesten fraværende. 

Kritiske vinklinger og ikke-norske kilder framsto oftest i saker fra journalister som hadde reist 

i Afghanistan ”uavhengig”, altså uten å være i følge med politikere eller på besøk hos de 

militære.  

          Det er rimelig å anta at en stadig mer flerkulturell offentlighet i nasjonalstaten vil 

påvirke mekanismene som utløser nasjonal-patriotiske tolkningsrammer og forvirrer 

tradisjonelle oppfatninger av hvem som er ”oss” og hvem som er ”dem”. Men både Nosseks 

og Moens funn viser tydelig at det er langt igjen til et slags transnasjonalt ståsted som Ward 

etterlyser – om noe slikt i det hele tatt kan finnes. Er vi ikke da tilbake i den løse luft, eller i 

den journalistiske objektivitetens amerikanske barndom, da New York Sun markedsførte seg 

under det forførende mottoet ”It shines for all”? 

          Jeg følger likevel Ward i hans argumentasjon for at en globalisert medievirkelighet 

krever av journalister at de forholder seg til en større offentlighet enn tidligere. Reportere kan 

ikke fraskrive seg ansvaret for sine bidrag til samfunnets utvikling, enten de spiller inn i en 

lokal, nasjonal eller internasjonal situasjon. Det kan ikke være likegyldig om journalistikken 

bidrar til polarisering og væpnet konflikt eller til nyansering og fredelig konfliktløsning. Det 

er ikke likegyldig om journalistikken bidrar til å opprettholde systemer der en marginal del av 

verdens befolkning lever på bekostning av resten, eller til å utfordre disse ordningene. 

           Hadde den amerikanske regjeringen kunnet sette i gang det skjebnesvangre angrepet på 

Afghanistan i 2001 hvis journalister flest hadde problematisert og utfordret tolkningsrammene 

som politikerne øyeblikkelig la på terrorangrepene i USA, i stedet for å reflektere og forsterke 

dem, slik Montgomery (2005) har påvist at store amerikanske medier gjorde? Jeg vil anta at 

det hadde vært vanskeligere. I det store og hele bidro angivelig ”objektive” medier med det 

Lynch og McGoldrick (2005) kaller passiv og ukritisk ”war journalism” som tillot 

krigsforberedelsene å gå på skinner.  

           Hvis de har rett, er det all grunn til, som Ward forfekter, å stimulere de journalistiske 

ryggmargsrefleksene som ”pragmatisk objektivitet” legger opp til: aktive søk, verifisering og 

tolkning av fakta - særlig i situasjoner der krigerske krefter prøver å få medier og opinion til å 

marsjere i takt. 
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3.4.3 Journalistikk om “de andre” 

”East is East and West is West and never the twain shall meet” skrev Rudyard Kipling. 

 I dag er en global offentlighet en teknologisk mulighet og realitet, men den har ikke bare eller 

hovedsaklig ført menneskeheten nærmere hverandre. Tvert imot ga terrorangrepene 11. 

september 2001 fart til sterke polariseringskrefter som hadde oppstått etter Berlin-murens fall 

og Golfkrigen i 1991. Midtøsten-konflikten som får fortsette uten seriøs internasjonal 

inngripen. Dette, og USAs to kriger i Afghanistan og Irak, har lagt avstand og bitterhet i 

forholdet som befolkningene i ”den muslimske verden” har til ”Vesten”. I ”Vesten” har mer 

terror utført av ekstremistiske muslimske miljøer forsterket frykt og islamfobi. Disse to 

tendensene nærer seg av hverandre i en destruktiv dynamikk som fører til ytterligere 

polarisering. 

           En journalistikk som skal tjene offentligheten og demokratiet lokalt, nasjonalt eller 

globalt, har en stor oppgave i å motvirke disse tendensene. Men i stedet, som jeg argumenterte 

for i drøftingen av ”objektivitet”, stiller journalistikken seg i praksis ofte til rådighet for 

krefter som vil erstatte dialog med diktat, diplomati og rettsorden med væpnet konflikt og 

innlevelse og respekt med selvrettferdig etnosentrisme. Jeg ser både de tilsynelatende 

uendelige kontroversene omkring Muhammed-karikaturene og Afghanistan-krigen som 

eksempler på dette. 

           Orientalisme er en betegnelse på forestillingene som folk i ”Vesten” har av ”Østen”, 

”Orienten” eller ”den muslimske verden”. Jeg bruker anførselstegn rundt begrepene for å 

markere at de ikke skal bety Vesten, Østen eller Orienten som geografiske områder, men 

heller som ideer om kulturer. En av de sterkeste kritikerne av disse forestillingene, var 

Edward Said. Dogmene fra ”gammel orientalisme” fins i sin reneste form i dag i studiene av 

araberne og islam, mente han. 

One is the absolute and systematic difference between the West, which is rational, developed, 

humane, superior, and the Orient, which is aberrant, undeveloped, inferior. Another dogma is that 

abstractions about the Orient, particularly those based on texts representing a “classical” Oriental 

civilization, are always preferable to direct evidence drawn from modern Oriental realities. A third 

dogma is that the Orient is eternal, uniform, and incapable of defining itself; therefore it is 

assumed that a highly generalized and systematic vocabulary for describing the Orient from a 

Western standpoint is inevitable and even scientifically “objective”. A fourth dogma is that the 

Orient is at bottom something either to be feared (the Yellow Peril, the Mongol hordes, the brown 

dominions) or to be controlled (by pacification, research and development, outright occupation 

whenever possible) (Said 1985: 300-301). 

 

Afghanistan tilhører den muslimske verden, men er ikke et arabisk land. I tråd med 

oppfatningen av ”Vesten” og ”Østen” som ideer og kulturer heller enn geografiske områder 

(Eide 2002: 15), kan vestlige forestillinger om Afghanistan også kalles orientalisme. 
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Orientalisme legger vekt på ulikheter framfor likheter. Der er ingen identifikasjon med 

verdiene eller menneskene som utgjør ”Orienten”. Disse er ”de andre”, i skarp kontrast til 

”oss”.  

           Men utenfor ”Vesten” fins tilsvarende fantasier om ”Vesten”, stereotypier som gir 

næring til mistro og hat mot europeere og andre ”vestlige” og som har fått merkelappen 

”oksidentalisme” (Buruma og Margalit 2004). Folk i ”Vesten” blir sett på som ”kalde 

individualister, som normløse, amoralske, arrogante, brutale, dekadente og ufølsomme” 

(Hylland Eriksen 2005: 33). 

            Avgrensning av jeg‟et i møtet med omverdenen er nødvendig for å ha en identitet.  

Mennesket er samtidig et sosialt vesen som utvikler oppfatninger og forståelseskonstruksjoner 

i samspill med andre. Slik definerer folk seg også som medlemmer av situasjonsbestemte 

grupper av ”vi”: Familien, jobben, venninnegjengen, fotballaget, nabolaget, byen, regionen – 

og landet. Som tidligere nevnt, har enda flere tildels motstridende del-identiteter lagt seg oppå 

disse selvforståelsene (Bjerke og Dyb 2006). 

           Nossek (2007) viste at den nasjonale identiteten fremdeles er en sterk ”vi”-kategori i 

journalistikk om politisk vold. Tilsynelatende er dette et hinder for utviklingen av et globalt 

”vi” og en sperre for identifikasjon på tvers av statsgrenser. På bakgrunn av diskusjonene 

over, er det grunn til å spørre hvordan journalistikken påvirker disse mentale skillene – og om 

de utfordrer forestillinger om at ”de andre” er kvalitativt annerledes enn oss, for ikke å si 

mindreverdige. 

           En global medievirkelighet bringer lidelse langt unna, inn i folks stuer og bevissthet. 

Men slik kunnskap fører ikke automatisk til innlevelse eller engasjement. Forskere opererer 

med begrepene ”compassion fatigue” og ”fornektelse” for å beskrive et vestlig publikums 

tilsynelatende likegyldighet i møte med mediert avstands-lidelse. 

           En forklaring på slik fornektelse, mener Sreberny (2007: 69), er at nyhetsvolden 

sjelden rammer ”oss”, det vestlige publikummet. Men illusjonen om at ”vi” var uaktuelle som 

ofre for nyhetsvold, ble knust av 11. september-terroren, som ble kringkastet til et globalt tv-

publikum mens den pågikk. I dette sjokket brøt vante tolkningsrammer sammen. Gamle 

forestillinger om ”vi” og ”de andre” ble i en fart erstattet av nye.  

 

 
... the collective outpouring of grief an fear reversed the usual pattern of indifference. Part of the deep 

shock of 9/11 was that “we” had become the object of violence, not the perpetrator. In this case, instead 

of indifference, there was an over-identification, with British media coverage showing an instant  

identification with New Yorkers. (Sreberny 2007: 70) 

 



Refleksjonsrapport 
 

45 
 

Dette instinktive “vi-er-alle-amerikanere” møtte straks sin kontrast i det nye ”dem”, 

definert av George W. Bush i hans tale til Kongressen 20. september.
30

 ”De andre” var 

terrorister som følger et direktiv om ” å drepe kristne og jøder, å drepe alle amerikanere uten å 

skille mellom militære og sivile, inkludert kvinner og barn”. Når disse ”andre” også hadde 

adresse i Afghanistan, la de nye fiendebildene seg oppå det som eventuelt var igjen av gamle, 

orientalistiske forestillinger.  

          Hvis journalister skal ta sitt samfunnsansvar ut i verden, som jeg har argumentert for at 

de skal, blir det en sentral oppgave å overvinne gamle og nye mentale skiller og 

tolkningsrammer som gjør det vanskelig å se ”andre” slik de ser seg selv. Dette er nødvendig 

for at journalistikken skal kunne bidra med ”sannferdig, uavhengig opplysning av en global 

offentlighet - menneskeheten” (Ward 2004: 328). Også Eide (2002) ser store utfordringer i 

dette farvannet.  

 
.... some of the greater challenges of the twenty-first century are linked to media inviting an audience to 

identify with a distant, more often unseen than  met, Other, by letting her „be seen‟ by letting her speak, 

and by representing her as different or similar from the homely „us‟, but at any rate as of equal worth. 

(Eide 2002: 355) 

 

Medieforskere peker på mulighetene til kunnskap og forståelse som ligger i å se på 

”oss” og ”dem” på en refleksiv måte, å ”søke ‟den andre‟ i seg selv og omvendt” (Lynch og 

McGoldrick 2005: 28). Et ekstremt eksempel på slik evne til refleksivitet er journalisten 

Robert Fisks holdning etter at han i desember 2001, da Taliban var drevet fra makten i 

Afghanistan ved hjelp av amerikansk bombing, ble angrepet og forsøkt lynsjet av rasende 

afghanske flyktninger på den pakistanske siden av grensen. ”I couldn‟t blame them for what 

they were doing. In fact, if I were the Afghan refugees of Kila Abdullah, close to the Afghan-

Pakistan border, I would have done just the same to Robert Fisk. Or any other Westerner I 

could find” (Fisk 2004: 51) 

 

3.5.”Out of area” med innlevelse og engasjement 

I drøftingen over har jeg argumentert for at det ikke bare er legitimt, men også 

nødvendig, å bryte ut av en ”objektivitet” som er falsk og derfor uredelig. I det følgende vil 

jeg prøve å vise hvordan denne holdningen – og et par konkrete verktøy - hjalp meg i den 
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journalistiske oppgaven. Så drøfter jeg mitt eget arbeid i lys av diskusjonen om et utvidet 

samfunnsoppdrag og journalistikk om ”de andre” – og prøver å identifisere svakheter i det.  

 

3.5.1. Journalistikk ”utenfor boksen” 

Ingen formelle krav i Stavanger Aftenblad har hindret meg i å utfordre grensene for 

det tradisjonelle objektivitets-kravet i dekningen av Afghanistan-krigen. Snarere var det 

trivielle, institusjonelle rammer som tidspress og format som la begrensningene på det jeg 

over flere år følte en stadig sterkere trang til å gjøre: Gå bak etablerte tolkningsrammer og 

undersøke om fakta og sammenhenger virkelig var slik den dominerende diskursen tilsa. 

          Den som forkaster én tolkningsramme, er nødt til å bruke en annen. Siden 

tolkningsrammen jeg valgte, ikke er den rådende, kan arbeidet mitt alt i utgangspunktet 

oppfattes som tendensiøst i lys av tradisjonelt definert ”objektivitet”. Men siden jeg er 

kommet til at det ikke finnes noe ståsted uten standpunkt, vil jeg vise til følgende aforisme: 

”Hostility to ‟agendas‟ really means an opposition to other people‟s agendas and an oblivion 

of one‟s own” (Lynch og McGoldrick 2005: 211). 

          Steget ut av en etablert tolkningsramme har vært et personlig prosjekt. Som en 

konsekvens virket det nødvendig å presentere funnene i en sjanger som legitimerte det 

personlige grepet; og resultatet er blitt en hybrid mellom analytisk reportasje og politisk 

essay. Jeg er opplært i ”keep yourself out of the story”-tradisjonen. Arbeidsprosessen har vært 

preget av en indre kamp mellom uviljen mot å blottstille egne grunnholdninger og vissheten 

om at dette var en uunngåelig og ærlig følge av det journalistiske prosjektet. 

          Wards robuste nydefinisjon av ”objektivitet” som journalistisk standard utvider rommet 

for denne typen journalistisk arbeid. For meg er det særlig forløsende at han legitimerer 

lidenskap i en nyhetsjournalistikk der et forvirret krav om ”balanse” kan hindre journalister i å 

følge fakta og sammenhenger til bunns. En mer menneskelig forståelse av ”objektivitet” åpner 

også for innlevelse og indignasjon som drivkraft i journalistikken. Hvordan kan ”nøytralitet” 

være en dyd i møte med menneskelig lidelse? 

          Samtidig fins det fortsatt fundamentale skiller mellom journalistikk og all annen 

innholdsleveranse. Disse er det maktpåliggende å holde fast ved hvis journalistikken skal 

utføre sitt samfunnsoppdrag – å levere ”uavhengig, pålitelig, nøyaktig og sammensatt 

informasjon som borgerne trenger for å være fri” (Kovach og Rosenstiel 2003: 11). 

          Krigen i Afghanistan pågår både i fysisk og geografisk forstand – og på ”den kognitive 

slagmarken”. Dette er en militær betegnelse på medier og opinion, både i Afghanistan og i 
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ISAF-styrkenes hjemland. Dette er kampen om definisjonene – tolkningsrammene – som 

enhver moderne krigsmakt er avhengig av å vinne for å lykkes på den fysiske slagmarken. 

Når Forsvaret det siste året tilsynelatende har gjort helomvending overfor journalister som vil 

besøke norske styrker i Afghanistan og nå inntar en mye mer inviterende holdning, har det 

trolig sammenheng med at krigsdeltakelsen er blitt mer omstridt. Flere medieoppslag som på 

godt og vondt skildrer virkeligheten norske soldater står i, kan både gi større forståelse for 

dem i opinionen – og vise at oppdraget er så vanskelig at folk flest også vil ha forståelse for 

en tilbaketrekning om ikke så lenge.   

          Lynch og McGoldricks ”peace journalism” er et redskap til bedre å forstå dynamikken i 

voldelige konflikter og til å gjenkjenne propaganda. I det følgende vil jeg knytte refleksjoner 

om mitt eget arbeid med å forstå begivenhetene i 2001, til deres huskeliste for journalistikk 

om voldelige konflikter.  

 

1. Vold har alltid en kontekst 

Terrorangrepene i USA 11. september 2001 kom tilsynelatende som lyn fra klar himmel. 

Flere ganger etter 11. september erklærte representanter for Det hvite hus at ingen kunne ha 

forutsett at noen ville bruke fly som raketter mot bygninger.
31

 Det var ekstrem vold uten 

kontekst. Det er imidlertid forlengst dokumentert at myndighetene må ha snakket mot bedre 

vitende; den offisielle 911-kommisjonen peker på at amerikansk etterretning mottok et dusin 

advarsler om et forestående angrep i månedene før de skjedde. I 2001 var det dessuten seks år 

gammel kunnskap at al Qaida midt på 90-tallet planla å krasje fly inn i CIAs hovedkvarter.
32

  

Mange sjokkerte amerikanere stilte spørsmålet ”why do they hate us so much?”
33

 At store 

deler av den amerikanske befolkningen ikke hadde apparat til å forstå at noen skulle ha 

motiver for å rette et terrorangrep mot mål på amerikansk jord, skyldtes blant annet, som Knut 

Olav Åmås har påpekt, ”at amerikansk opinion gjennom flere tiår ikke har noen kunnskaps-

forutsetninger fra mediene til å forstå hvorfor og hvordan USA blir vurdert utenfra, 

økonomisk og politisk”.
34

 Da terroren ikke kom i noen begripelig kontekst, lå veien åpen for 

Bush-regjeringens propaganda-apparat til å definere denne. Som jeg har vist både i det 
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journalistiske arbeidet og i denne oppgavens 3.2.1, ble tolkningsrammene lagt øyeblikkelig: 

Dette var en ”krigserklæring” fra ”frihetens fiender” mot den amerikanske ”way of life”, som 

terroristene hater fordi USA er verdens største symbol på frihet.
35

 Ingenting som åpnet for 

diskusjoner om USAs rolle i Sentral-Asia de foregående 20 årene. I norske og europeiske 

medier var det mer av dette. Men ikke så mye at det rokket ved den dominerende diskursen 

som brått gjorde kontekst-løs islamistisk terror til den største trusselen mot vestlige samfunn. 

Terrorangrepene i seg selv er et tema utenfor denne oppgaven. Men i researchen for å forstå 

konteksten de skjedde i og hva de førte til, ble perspektivene over viktige.  

 

2. Ikke-voldelige løsninger er alltid mulige 

Denne påstanden var også en nyttig påminnelse i researchen til den journalistiske 

oppgaven. Den gjorde at jeg la merke til at den amerikanske regjeringen tolket 

terrorangrepene som en ”krigserklæring”. I forlengelsen av dette oppdaget jeg at en mengde 

internasjonale konvensjoner tvert imot definerer terror som kriminalitet, som følgelig skal 

håndteres av politi og rettsvesen, ikke med militærmakt. 

          I dette rennet fant jeg også fram til noe av den engelskspråklige journalistikken som 

tross alt ble gjort på den politiske prosessen for å få utlevert Osama bin Laden. Den viste at 

det trolig fantes alternativer til krig – hvis det hadde vært amerikansk vilje til å slå inn på dette 

sporet. 

Disse opplysningene demonstrerer hulheten i president Bushs påstand i talen til nasjonen 

da angrepene på Afghanistan var i gang 7. oktober 2001: ”We did not ask for this mission”.
36

 

  

3. Hver konflikt har flere enn to sider 

I Afghanistan-krigen i dag er dette åpenbart; den er uhyre kompleks. Men oppløpet til den 

var definert av en historisk forenkling; den amerikanske regjeringens serie av dikotomier, 

absolutter og ultimatum til Taliban og verdenssamfunnet. Det ”gode” USA sto mot de ”onde” 

terroristene, og verdens stater var fri til å velge én av to posisjoner: Enten å være ”with us” 

eller å være ”with the terrorists”.
37

   

                                                           
35

George W. Bushs tale til Kongressen 20. september 2001. Linket 04.06.2010: 
http://www.greatdreams.com/bush_speech_92001.htm  
36

 George W. Bushs tale til nasjonen 7. oktober 2001. Linket 04.06.2010: 
http://middleeast.about.com/od/afghanistan/qt/me081007b.htm 
37

George W. Bushs tale til nasjonen 7. oktober 2001. Linket 04.06.2010: 
http://middleeast.about.com/od/afghanistan/qt/me081007b.htm 

http://www.greatdreams.com/bush_speech_92001.htm
http://middleeast.about.com/od/afghanistan/qt/me081007b.htm
http://middleeast.about.com/od/afghanistan/qt/me081007b.htm


Refleksjonsrapport 
 

49 
 

          Dette satte verdenssamfunnet i en politisk tvangstrøye. Jeg ble nysgjerrig på hvordan 

denne mangelen på handlingsrom ble opplevd av mennesker som sto nær begivenhetene. 

Ideen om å be daværende FN-ambassadør Ole Peter Kolby om et intervju, dukket opp i denne 

sammenhengen. Jeg synes selv at hans skildringer av stemningen og forholdene på Manhattan 

og i FNs sikkerhetsråd 11. og 12. september 2001 i teksten ”Krigernasjonen”, langt på vei 

forklarer hvordan amerikanske myndigheter kunne komme fra sine oppsiktsvekkende 

forenklinger uten å møte seriøs motstand. 

           Bare noen få av intervjuobjektene mine er personer som har hatt innflytelse på 

utformingen av Norges eller ISAFs politikk. De fleste – både afghanere og nordmenn – er 

vanlige mennesker som har opplevd eller deltatt i krigshandlinger fordi de har vært fanget i 

dem eller fordi de har oppsøkt dem. Jeg synes at stemmene til afghanske kvinner nyanserer 

stereotypiene som ble bakt inn i den offisielle propagandaen fra første øyeblikk. Taliban var 

ille for kvinnene, men de kvinnefiendtlige holdningene er rotfestet i et afghansk 

mannssamfunn og ikke begrenset til Taliban. Soldatene jeg har intervjuet, framsto som 

overraskende tvisynte, noe jeg også synes er et interessant bidrag til refleksjon rundt den 

angivelig uunngåelige utviklingen av et ekspedisjons-forsvar. Slik de framsto, svekket de også 

forestillingen om at en aggressiv krigerkultur vokser fram blant norske soldater, slik den 

nevnte filmen ”Armadillo” viste at den har gjort blant danske militære. 

 

4. Alle parter har flere mål og interesser, ikke alle åpent erkjent 

”Krigen mot terror” som Bush-regjeringen fikk helhjertet norsk støtte til i 2001, hadde til 

hensikt å ødelegge og knuse ”samlingen av løselig tilknyttede terroristorganisasjoner kjent 

som Al Qaida”.
38

 Om denne tilnærmingen til problemet virket plausibel i 2001, så har årene 

seinere vist at det var lettere sagt enn gjort; Osama bin Laden greide angivelig å slippe unna 

da amerikanske elitestyrker nesten hadde ham, og terrornettverket han symboliserte, har hatt 

knoppskyting over hele verden. USA har ikke opplevd større terroraksjoner på amerikansk 

jord, men til gjengjeld har Afghanistan, Irak og en lang rekke andre steder hatt mer terror enn 

før 2001, ikke mindre. Storbritannia og Spania har visst hva hjemmeavlet terror var; etter 

2001 er den også dukket opp i islamistisk form. Likevel har USA og Nato i år etter år fortsatt 

å pøse på i Afghanistan med mer av det som ikke virket.   
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          Jeg var dermed åpen for tanken om at det også fins andre motiver og interesser i 

”krigen mot terror” enn de som blir lagt vekt på offisielt, og jeg inkluderte dette perspektivet i 

researchen såvel som i selve oppgaven.
39

  

          USAs større geopolitiske interesser er en dimensjon som observatører som regel 

anerkjenner, men som de tillegger ulik vekt i analysen av Afghanistan-krigen. Tidligere 

president Jimmy Carters sikkerhetsrådgiver Zbigniew Brzezinski (1997) pekte ut Eurasia som 

regionen der USAs supermakt-posisjon måtte frontes og forsvares.
40

 

            ”Krigen mot terror” og Afghanistan- og Irak-krigene har skaffet USA et nesten 

sammenhengende belte av formelt vennligsinnete regimer og militære baser fra Israel ved 

Middelhavet i vest til Kinas vestgrense i øst – med store unntak for Syria og Iran. Dette gir 

USA mulighet til å påvirke utviklingen i en region som inneholder en stor andel av klodens 

gjenværende olje og gass. Disse ikke-fornybare ressursene er forutsetninger for moderne, 

kapitalistiske samfunn slik vi kjenner dem. I en situasjon der verden nærmer seg punktet der 

etterspørselen etter olje og gass overstiger tilbudet, kan USAs kriger i Irak og Afghanistan ses 

som amerikanske overlevelses-strategier. I et slikt geopolitisk perspektiv har Afghanistan vært 

et baseområde eller en transitt. I juni 2010 ble det imidlertid kjent at amerikanske geologer 

har oppdaget enorme afghanske mineral-forekomster som kan endre den afghanske 

økonomien fullstendig. Men i den globale kampen om naturressurser gjør dette Afghanistan 

bare mer strategisk interessant. Det er langt fra gitt at oppdagelsen blir en velsignelse for 

afghanerne.
41

 

           Norske politikere har opp gjennom årene brukt et knippe argumenter som forklaring på 

norske styrkers deltakelse i krigen i Afghanistan. I en lang periode før debatten om uttrekning 

for alvor skjøt fart, beskrev norske ministre oppdraget nesten utelukkende i humanitære 

termer. I Jonas Gahr Støres bok om norske utenrikspolitiske interesser (Støre 2008), er 

Afghanistan-kapittelet gjennomsyret av omsorg for det afghanske samfunnet. I et annet 

kapittel, om Norges forhold til USA, beskriver Støre dette som ”avgjørende for Norges 
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sikkerhet” og som ”en livsnerve for norsk samfunnsliv og sikkerhet”. Men dette perspektivet 

er altså fraværende i hans fortelling om hva Norge gjør i Afghanistan.  

          Siden mine undersøkelser av de politiske prosessene høsten 2001 så tydelig viser at det  

nærmest utelukkende var hensynet til USA-relasjonen som styrte norske styrker til 

Afghanistan, gikk jeg videre på dette paradokset i arbeidet med oppgaven. I teksten ”Den 

tapte kampen om hjerter og sinn” gir jeg plass til Nupi-forsker Helge Lurås‟ analyser av 

denne dobbeltkommunikasjonen. 

          Nesten alle mine afghanske intervjuobjekter i Afghanistan hadde en global bevissthet; 

de tok det for gitt at USAs og ISAFs tropper hadde viktigere grunner til å slåss i Afghanistan 

enn hensynet til deres ve og vel. Det var et poeng som gjorde inntrykk på meg og som preger 

teksten ”Avmakt i historiens veikryss”. Kontrasten mellom den offisielle retorikken i Norge 

og den opplevde virkeligheten i Afghanistan – også blant norske soldater – er stor. 

 

3.5.2 Teoriene i praksis  

Jeg har skrevet tekstene mine fra et norsk ståsted og for en norsk målgruppe. Men 

engasjementet mitt har bunnet i en transnasjonal orientering som korresponderer med 

bevisstheten Ward (2004) mener journalister bør ha.  

          Mitt journalistiske prosjekt er blitt til under andre rammebetingelser enn den 

dominerende norske Afghanistan-journalistikken (Moen 2009): Formatet er større. Jeg har 

hatt mer tid til rådighet enn de fleste journalister. Jeg reiste sivilt i Afghanistan. Som kvinne 

var jeg i stand til å oppsøke kvinnelige afghanske kilder uten problemene mannlige kolleger 

møter i den forbindelse. Jeg intervjuet norske soldater i individuelle, sivile omgivelser 

hjemme, ikke som medlemmer av en uniformert avdeling i en leir i Afghanistan. Dessuten 

hadde jeg den tidligere diskuterte agendaen: Å bryte ut av den etablerte tolkningsrammen.   

          All journalistikk som framstiller andre mennesker, innebærer såkalt ”othering”, definert 

som ”construction of the other” (Eide 2002: 17). I mitt arbeid gjelder dette i prinsippet like 

mye framstillingen min av norske soldater som det gjelder framstillingen av afghanske 

kvinner. Bildet av de andre kan etableres fra ulike perspektiver; ”autoritært, hierarkisk, 

symmetrisk, refleksivt – eller flytende” (Eide 2002: 16). Min tilnærming til representantene 

for de to nevnte gruppene har vært å tilstrebe innlevelse og identifikasjon, noe som utelukker 

en ”autoritær” eller ”hierarkisk” holdning. 

          Orientalistiske framstillinger kan kritiseres som ”a long history of what we are not” 

(Berg 1998 i Eide 2002: 17). Blant dogmene i orientalismen er en forestilling om at samfunn i 
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”Orienten” er fiender av individualitet og at menneskene dermed bare er usynlige medlemmer 

av en kollektiv masse. Dessuten hviler orientalismen på et premiss om at ”Orienten” er 

vanskelig å forstå fordi samfunnene der er dominert av kaos og mangel på fornuft – i kontrast 

til ”Vestens” moderne, disiplinerte rasjonalitet (Eide 2002: 15). For aktører som vil ha væpnet 

konflikt, er slike dikotomier nyttige. Veien til demonisering og av-humanisering av ”de 

andre” er ikke lang: ”vi ”er gode, ”de” er onde. Det er langt vanskeligere å føre krig i samfunn 

som består av mennesker man identifiserer seg med. 

          Jeg har villet bryte gjennom settet av stereotypier og forenklinger om det afghanske 

samfunnet som jeg var bevisst at jeg bar med meg. Møter med fattigdom og avmakt utløser i 

tillegg lett medlidenhet i en vestlig journalist. Det er nødvendig å komme forbi denne følelsen 

for å kunne beskrive menneskene som lever i slike forhold, som noe annet og mer enn folk det 

er synd på. Metoden min var å oppsøke enkeltpersoner i rolige omgivelser som de selv valgte, 

sitte med dem og snakke med dem så lenge at de framsto som markante individer med egen 

personlighet og tanker som det var mulig å identifisere seg med.  

          I Waheed Warastas tilfelle var dette enkelt, han braste gjennom stereotypiene jeg måtte 

ha hatt av ”afghanske menn”. Warasta framsto som moderne, vennlig, kunnskapsrik, 

språkmektig, direkte og kreativ. Teksten ”Avmakt i historiens veikryss” bygger ytterligere 

opp under identifikasjonen med detaljer jeg vurderte som gjenkjennelige i Norge; Che 

Guevara-t-skjorter og sigarer, henvisning til ”Drageløperen” og Facebook. Kildekritisk kan 

det være grunn til å merke seg at Warasta er leder for et norsk-støttet prosjekt, og at han er 

vant til å forholde seg til nordmenn, både journalister og andre.   

Sekvensene med afghanske kvinner i teksten ”Kvinnene. Du husker dem?” speiler 

ikke det individuelle i særlig grad. Jeg valgte å satse på et kor av stemmer for å vise et 

mangfold framfor å hente fram én, slik jeg gjorde med Waheed Warasta. Men også her la jeg 

inn elementer som skulle virke identitetsskapende, for eksempel om en datters glede da 

Taliban var fordrevet og faren brente burkaen hennes, om kvinnen som ble giftet bort som 13-

åring og som i begynnelsen kalte sin 18 år eldre mann for ”onkel”, om jordmoren som syntes 

fire barn er et perfekt antall. 

          For meg, en kvinne og mor i slutten av 40-årene, var det i utgangspunktet lettere å 

identifisere seg med gruppen kvinner og mødre i Afghanistan, enn med kategorien unge, 

norske menn som bærer våpen for den ene siden i en afghansk borgerkrig. Men ettersom jeg 

møtte soldatene hver for seg og i et sivilt miljø, steg de ut av en uniformert soldat-sjablong og 

ble like individuelle som alle andre. Jeg ser imidlertid ikke bort fra at mekanismer slår begge 
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veier, og at de yngste intervjuobjektene kan ha følt avstand til en journalist på alder med 

mødrene deres og ha ordlagt seg deretter.  

           Som tidligere påpekt, mener jeg at ”objektivitet” er uoppnåelig som et mål for en 

journalistisk framstilling, men at den i revidert form er en verdifull holdning i 

arbeidsprosessen. Det er heller ikke mulig å tenke seg en framstilling av ”den andre” som ikke 

er farget av en selv. Afghanerne som kommer til orde i tekstene, er representert av meg, og 

jeg har valgt ut noen av deres betraktninger og forkastet andre ut fra mine kulturelt betingete 

vurderinger av vesentlig og uvesentlig. Representasjonen av dem er dermed nødvendigvis 

annerledes enn den ville ha vært hvis de hadde skrevet om seg selv.  Men i motsetning til det 

jeg vanligvis har tid til i dagspressen, har jeg denne gangen kunnet la ett av de afghanske 

intervjuobjektene lese min framstilling av ham og sjekke sitater. I dette tilfellet vet jeg altså at 

”den andre” godtar min representasjon av ham.  

          Svært mye som blir rapportert om og fra Afghanistan i norske medier, kommer 

imidlertid fra kilder som ikke er afghanske (Moen 2009). Når mangelen på afghanske kilder 

ikke blir kritisert mer, kan det også skyldes at denne typen ubalanse knapt blir lagt merke til. 

Sonwalkar (2005) mener dette kommer av at ”vi”-og -”de andre”-dikotomien er et så 

grunnleggende filter i nyhets-utvelgelsen at den kommer før andre kriterier, som ”objectivity, 

accuracy, ethics or impartiality”. Denne prosessen er institusjonalisert, normalisert og banal – 

men innebærer at man ”routinely ignore large parts of human existence” (Sonwalkar 2005: 

262). 

          Dette kan igjen ha sammenheng med mekanismer som orientalisme-kritikere mener 

fremdeles er i sving. ”Orientals were rarely seen or looked at; they were seen through, 

analyzed not as citizens, or even people, but as problems to be solved or confined or – as the 

colonial powers openly coveted their territory – taken over” (Said 2003: 207). 

Jeg ville slippe til ukjente afghanske stemmer og formidle gjensidige bilder og forestillinger 

av det som foregår i Afghanistan. I håp om å gi norske fortellinger ny klangbunn, ville jeg 

framstille forholdene både fra norske og afghanske perspektiver. Prosjektet kan sees som et 

eksperiment i det Eide (2002) kaller ”symmetrisk” eller ”refleksiv” ”othering”. 

          I ”I krig er alle ulver grå” viser den norske soldaten Martin at fattigdommen gjorde 

inntrykk på ham; han ”ble dårlig” av å se barn gå rundt i badesko og tynne kjortler i den 

”sinnssykt kalde vinteren”. Soldaten Thomas syntes synd på afghanerne han møtte, som var 

”stolte og tøffe”. Offiseren ”Mads” demonstrerer innlevelse når han peker på at vanlige 

afghanere i Faryab-provinsen er like avmektige overfor lokale krigsherrer som kommer og tar 

sauene deres som overfor et Taliban som innfører skatt. Tre av soldatene uttrykte nærmest 
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respekt for opprørere som legger ut veibomber mot dem, som ”Mads”: ”Det krever mot å 

grave ned en bombe i veien. Dette er fattigmanns våpen, det er sånne ting de kan gjøre. Fra et 

militærtaktisk ståsted er det logisk”. 

          Afghanske sivile gir synspunkter på ”oss” i ”Avmakt i historiens veikryss”. Forfatterne 

i PEN-huset har bare forakt til overs for det vestlige litteratur-publikum. ”Dere i Vesten er 

ikke dyp-lesere. Dere leser på toget og på do, og da trenger dere ikke lesestoff som krever 

konsentrasjon”. Flere av intervjuobjektene uttrykker dyp skepsis til motivene for å ha vestlige 

styrker i landet: ”De er ikke her for oss, de er her for seg selv”. Mange tør likevel ikke tenke 

på dagen da ISAF trekker seg ut. ”De fleste vil at ISAF blir værende. Men de vil også at 

troppene slutter å behandle afghanerne som om det var ISAF som eide landet og ikke vi”, sier 

en ung kvinne i Mazar-e-Sharif. 

          Jeg har forsøkt å utvide forestillingene om både norske styrker og den afghanske 

sivilbefolkningen. Men denne oppgaven nyanserer eller menneskeliggjør ikke alle aktørene i 

Afghanistan-krigen. 

          Jeg har gjort lite for å gå bak stereotypiene av ”Taliban”. Det er åpenbart en svakhet, 

siden jeg dermed ikke er i stand til å vurdere hvor mye hold det er i disse. Det ble slik fordi et 

forsøk på å få Taliban i tale ville ha vært et stort prosjekt i seg selv, og i praksis et annet enn 

mitt. Det ville også ha vært risikabelt, noe frilansjournalisten Pål Refsdal erfarte da han satte 

seg fore å gjøre dette høsten 2009 -  og ble kidnappet.    

          ”USA” forblir en supermakt-klisjé i framstillingen på tross av at jeg har store mengder 

amerikansk journalistikk i kildematerialet og på tross av at enkeltpersonene George W. Bush, 

Barack Obama og Stanley McChrystal er hyppig sitert. Denne éndimensjonale presentasjonen 

er også en svakhet, tatt i betraktning USAs og amerikanernes rolle i krigen. Samtidig tar 

framstillingen min utgangspunkt i framfusende, hensynsløse krefter i USA som er vel 

dokumentert, og jeg vil på den bakgrunnen forsvare representasjonen jeg har gitt USA og 

”amerikanerne”. Intervju av amerikanske kilder lå utenfor mitt prosjekt, som gikk ut på å se 

utviklingstrekk i norsk utenrikspolitikk gjennom eksempelet Afghanistan. 

           Jeg har også holdt meg unna norske politikere, og dét bærer tekstene preg av. I 

utgangspunktet hadde jeg ambisjoner om å intervjue sentrale forsvarspolitiske og 

utenrikspolitiske aktører. Beslutningen om å la det være, var en følge av at jeg omdefinerte 

prosjektet da det ble klart at jeg ikke fikk reise til Afghanistan med forsvarsministeren i vinter 

– og av at jeg måtte avgrense antall intervjuobjekter og perspektiver av hensyn til tid og plass. 

Den øvrige researchen gjorde meg stadig mer betenkt over norske politikeres opptreden i 

perioden, og framstillingen min er kritisk og distansert. Det ville ha vært spennende å vite 
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hvordan de tyngste beslutningstakerne fra høsten 2001 ser på sine handlinger ni år etter, og 

dette kunne kanskje være tema for en annen oppgave?  

4. Oppsummering og konklusjon 

I denne oppgaven har jeg redegjort for og reflektert over arbeidet mitt med den 

journalistiske tekstsamlingen ”Out of area. Norske fortellinger møter afghanske” og over 

journalistfaglige problemstillinger knyttet til dette arbeidet. I del 1 og 2 har jeg beskrevet 

arbeidsprosessen, vist hvilke utfordringer jeg møtte og hvilke avveininger jeg gjorde 

underveis – og drøftet aktuelle dilemma. I del 3 har jeg presentert og diskutert kravet til 

journalistisk ”objektivitet”, generelt og på bakgrunn av mitt eget arbeid.  

           Medieforskere har i mange år kritisert og debattert svakhetene med ”objektivitet” som 

journalistisk standard. Likevel, i norske nyhetsredaksjoner er dette ofte et så selvsagt ideal at 

det knapt blir diskutert – selv om mange journalister vet at det er umulig å leve opp til, eller til 

og med kjenner det som en urimelig tvangstrøye. 

           Journalistiske framstillinger av virkeligheten er resultater av en mengde bevisste og 

underbevisste subjektive valg. Det mest grunnleggende av dem, er valget av tolkningsramme. 

Tolkningsrammen er perspektivet enhver formidler må legge på et komplekst saksforhold for 

å gjøre det forståelig i det gitte formatet. Makten i tolkningsrammen ligger i at den ”velger ut 

og framhever noen sider av virkeligheten samtidig som den utelater andre” (Kahneman og 

Tversky i Entman 2003). Det vil alltid finnes alternative tolkningsrammer som gir ulik retning 

til fortellingen den rammer inn. På tross av dette, er verken den valgte tolkningsrammen eller 

alternativene uttalte eller åpenbare for publikum – eller nødvendigvis for reporteren selv.  

          Det finnes altså ikke et synspunkt som ikke har et ståsted. Følgelig er det villedende å 

erklære noe journalistisk produkt for ”objektivt”.  Utfordringene som reportere står overfor i 

presset fra kommersielle interesser, avanserte mediestrategier og en elektronisk påkoplet 

offentlighet, lar seg heller ikke håndtere innenfor trangt definerte krav til ”balanse” og 

”nøytralitet”, to andre begreper som ligger innbakt i ”objektivitet”. En tradisjonell tolkning av 

disse kan bidra til slapp og likegyldig journalistikk som reduserer reportere til mikrofonstativ 

for mektige interesser og marginaliserer alternative stemmer. 

           Målet for journalistikk er å gi offentligheten troverdig informasjon. Ved hjelp av egne 

erfaringer og ulike teoretiske innfallsvinkler er jeg kommet til, slik andre har gjort før meg, at 

”objektivitet” ikke er en tilstrekkelig stødig journalistisk standard slik begrepet har vært 

definert. Det strekker ikke til i arbeidet for å oppfylle journalistikkens samfunnsoppdrag – å 



Refleksjonsrapport 
 

56 
 

holde offentligheten informert, å avdekke kritikkverdige forhold, å beskytte enkeltmennesker 

og grupper mot overgrep.
42

 

          Men kritikken av ”objektivitet” betyr ikke at den bør forkastes. Tvertimot, den må 

gjenoppfinnes og herdes. Jeg slutter meg til Wards (2004) tanker om en ”pragmatisk 

objektivitet”. Det er en tilnærming som ikke fortrenger, men tvert imot anerkjenner og 

legitimerer et personlig engasjement – og som vil bruke det til å gjøre journalistikken mer 

relevant, kraftfull og vesentlig enn den ofte er. En mindre likegyldig journalistikk – som 

samtidig tviholder på en ”objektive” arbeidsmetoder – vil kunne gi journalistikken ny 

legitimitet og interesse i en tid der stadig flere føler de kan greie seg uten.   

          I denne tankegangen er ”objektivitet” en holdning og metode, ikke et mål for det 

journalistiske produktet. Kravet til ”objektivitet” bør rettes inn mot hvert element av 

arbeidsprosessen – i verifisering av fakta, som intellektuell ærlighet i møte med ubehagelige 

opplysninger og i redelig behandling av kilder. Slike krav til ”objektiv” etterprøving skal sikre 

at personlige interesser og agendaer ikke får fritt spillerom og forhindre at journalistikken 

bare blir enda en meningsleverandør. ”Sannheten er konkret”, skal Bertolt Brecht ha sagt. Den 

danske reporteren Rolf Geckler hadde det på en lapp på pc‟en. Den skulle ”alltid minde ham 

om, at det er den helt konkrete detalje, som forpligter og formidler. Det er også den, som gør 

ondt på magthaverne. Meninger og abstraktioner tager de færreste alvorligt. Men hvad gjorde 

hvem hvornår? Det skulle alltid være i orden, før man kastede sig over fortolkningen” (Bech-

Karlsen 2000: 156). 

          Elektroniske medier har åpnet for muligheten til en global offentlighet. Et spørsmål er i 

hvilken grad denne utviklingen bør få journalister til å utvide sitt samfunnsoppdrag fra en 

lokal, regional eller nasjonal offentlighet til å gjelde menneskeheten. Klima og krig er temaer 

som roper på en slik journalistisk bevissthet.  

          I den forbindelse ser jeg på hindringer som ligger i orientalistiske forestillinger om ”de 

andre” og i nasjonalstaten som identitets-markør. Nossek (2007) har påvist at journalister 

legger enten ”nasjonal” eller ”profesjonell” tolkningsramme på utenriksnyheter, og at ”vi”-og- 

”de andre”-dikotomien trer fram i saker som blir definert som ”nasjonal”. 

           Kontroversene i kjølvannet av Muhammed-karikaturene er bare ett av mange 

eksempler på at det i dag fins en transnasjonal nyhetsarena der gamle avstander er avskaffet, 

men der intensjoner og kontekst kan bli borte på den elektroniske motorveien, og der mistro 
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og misforståelser kan forsterke og polarisere konflikter i den grad at det utløser omfattende 

vold eller blir brukt til voldelig politikk. 

           Slike mekanismer og hendelsesforløp illustrerer behovet for journalister med stor 

kunnskap, vilje til også å se sitt eget samfunn med ”de andres” blikk – samt vilje til å vurdere 

kritisk hvilke roller de selv spiller på en transnasjonal medie-allmenning (Eide m.fl. 2008).             

Jeg argumenterer for at journalister i større grad bør se seg selv som bidragsytere til en 

mangfoldig, global offentlighet. Denne trenger nyansert informasjon om tilværelsen for å 

unngå å utvikle seg til en fragmentert sfære dominert av fordommer (Ward 2004: 326). 

           En ironi i kjølvannet av den økonomiske krisen og nedbemanningen i de store 

mediene, er at den kan stimulere til mer mangfoldig dekning av ”verden” fordi skrapte 

budsjetter både presser fram større kreativitet og i større grad legger det journalistiske 

initiativet i fanget på den enkelte journalist. Den eneste fast stasjonerte norske reporteren i 

Afghanistan, er frilanser. Flere medier bruker journalister som rapporterer fra eget land, 

ordninger som tidligere ofte ble avvist som uaktuelle fordi disse stemmene ikke var 

”objektive”. Denne utviklingen reiser også spørsmål knyttet til økonomi, risiko og ansvar, 

men dette perspektivet ligger utenfor min diskusjon her. 

          Krigen i Afghanistan har vart lenger enn 2. verdenskrig og ser ikke ut til å føre fram til 

de offisielle målene – et stabilt Afghanistan som ikke lar seg bruke som baseområde for 

internasjonal terror. I disse årene har det vært relativt lite oppstuss om at norske soldater slåss 

mot opprørere i verdens femte fattigste land. Jeg har drevet nyhetsjournalistikk på 

Afghanistan og den norske deltakelsen i krigen i hele denne perioden og har spurt meg selv 

om det er sammenheng mellom mangelen på fundamental debatt og tolkningsrammene som 

journalister flest dekker dette temaet i. 

          Både afghanerne, norske soldater og det norske samfunnet fortjener mer grunnleggende 

debatt om hva som egentlig foregår. I mitt journalistiske prosjekt ”Out of area. Norske 

fortellinger møter afghanske”, trådte jeg derfor ut av den dominerende norske 

tolkningsrammen om det norske Afghanistan-engasjementet. Denne definerer de siste ni års 

krigsdeltakelse som del av en internasjonal dugnad for Afghanistan og afghanerne – 

alternativt som en verdensomspennende anti-terror-operasjon. 

           Jeg valgte i stedet å se den som en illustrasjon på en dramatisk dreining i norsk 

utenrikspolitikk de siste 15 årene: Den norske militærmakten, som tidligere skulle brukes i 

eksistensiell forsvarskamp på norsk jord, altså helst aldri, er omdannet til et spisst verktøy i 

daglig tjeneste for det den utenrikspolitiske eliten definerer som norske sikkerhetsinteresser. 

Den viktigste av disse er å bevare et godt forhold til USA. Dermed stilles norske styrker til 
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disposisjon for amerikanske stormaktsinteresser – uten at de potensielle følgene av dette for 

andre norske interesser, problematiseres.  

          Jeg studerte noen av de politiske prosessene etter 11. september 2001 for å forstå 

hvorfor krigen og den norske deltakelsen i den, har vært såpass lite omstridt i snart ni år – i 

skarp kontrast til tilfellet Irak i 2003. Både i den journalistiske delen av oppgaven og i 

refleksjonsrapporten har jeg vist at terrorangrepene i USA skapte et ekstraordinært klima av 

sjokk, sinne og angst som visket ut noen skiller mellom ”oss” og ”dem” og forsterket andre – 

og som gjorde det mulig å sementere ”krig” som tolkningsramme over hele den vestlige 

verden i løpet av dager. Offisiell norsk retorikk som har betont humanitære aspekter av den 

norske krigsdeltakelsen, har bidratt til å holde medier og opinion i sjakk.  

          Arbeidet med teorien har vist meg at journalister generelt kan passere som ”objektive” 

så lenge de opptrer kritisk og undersøkende som renovasjonstjeneste og vaktbikkjer ”inni 

boksen”. Men utfordrer journalisten hegemoniske tolkningsrammer, kan hun ikke. I dette 

tilfellet: En journalist som graver fram opplysninger om at Forsvaret har misbrukt midler i 

budsjettet for krigen i Afghanistan, kan oppleves som ”objektiv”. En journalist som peker på 

at selve krigsdeltakelsen er et problem, risikerer å bli stemplet som ”aktivist”.  

          Min egen avis, Stavanger Aftenblad, vil som andre regionaviser være noe ”for alle” og 

beholde stillingen som den viktigste offentlige arenaen i sitt geografiske nedslagsfelt. Men 

disse vegg-til-vegg-avisene sliter med et stadig synkende papiropplag. Derimot strømmer 

abonnenter til nisjeaviser som Morgenbladet og Klassekampen, som selger seg på 

nyhetsjournalistikk med større individuelt særpreg. Deler av publikum søker altså til 

journalistikk som ”står for noe”. I hvilken grad bidrar distansert ”objektivitet” til abonnent-

flukten i regionmediene? Spørsmålet om hva slags nyhetsjournalistikk folk mener de trenger, 

ligger utenfor denne oppgaven, men kunne være noe å gå videre på i en annen sammenheng. 

          Et farvel til den kliniske ”objektivitet” ville presse fram spørsmål om rekruttering av 

journalister: Hvilke kriterier skal legges til grunn? Hvem skal definere sammensetningen av 

staben i en redaksjon? Dette er en viktig og stor diskusjon som faller utenfor min oppgave, 

men som ligger der til eventuelle andre interessenter. 

          En mer villet journalistikk som gir ”objektivitet” et menneskelig ansikt, vil ikke gjøre 

journalistrollen enklere, kanskje tvert imot. Men den vil etablere reporteren i et ærligere 

forhold til et publikum som i økende grad forventer og krever dialog framfor autoritær 

monolog. Den vil i tillegg kunne utfordre såpass mye også internt i redaksjonene at det vil 

stimulere til redaksjonskulturer der diskusjoner om etikk og faglig standard blir mer 
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dagligdags. Dette vil kunne ruste både den enkelte journalist og faget i utøvelsen av et 

samfunnsoppdrag til beste for en framvoksende mangfoldig og global offentlighet. 

 

5. Vedlegg 

5.1.  Mal for intervju med norske militære 

Navn, stilling, alder, hjemsted 

Når var du i Afghanistan? Posisjon? 

Hva var oppdraget i Afghanistan? 

Vært andre steder før? 

Formelt forhold til Forsvaret nå? 

Hvorfor ville du avgårde? I stedet for hva? Prosessen fram. 

Hvor mye tjener man? Hva betydde pengene? 

Hvordan gikk det? 

Beskriv livet som soldat i Afghanistan. 

Hva er viktig i en sånn hverdag? 

Kontakt med afghanere? Hvordan (snakket med noen, i hva slags sammenheng)? Hvem? Kvinner? 

Hva slags forhold til sivilbefolkningen? 

Hvordan tror du de har det? Kvinner? Menn? 

Hva var det viktigste i det norske oppdraget? Gjenoppbygging? Opplæring? Opprørsbekjempelse? 

Egenbeskyttelse? 

Rules of engagement?/Engasjementsregler? Kjøreregler? (Nå McChrystal: This is a war for the people. 

COIN. Hva var det da du var der?) 

Flystøtte. Kalt inn noengang? Skal bli mindre av. Hva tenker du om det? 

Hvor ofte var du redd? Beskriv. 

Det mest dramatiske. 

Kamp? Beskriv. Hvor?  

Hvem var du der for? Hvis du hadde dødd, hva ville du ha dødd for? Ikke nasjonens eksistens som står 

på spill? Hva tenker du om det, at forsvaret er blitt et verktøy i politikken for folk flest og ikke noe 

som handler om liv og død? 

Fredsoperasjon: Hvor langt vil du gå i å utsette deg for fare for å beskytte sivile afghanere? 

Komme hjem: Hvordan var det? 

Hva tror du folk flest tenker om det norske engasjementet i Afghanistan? Vs. klassiske fredsoppdrag? 

Hva tenker du om at halve befolkningen er motstandere av operasjonen og vil ha soldatene hjem? 

Hva sier du når folk spør hvordan det var?  

Hva slags minner er de sterkeste? Situasjoner du kommer til å bære med deg videre? 

Hva føler du at du har vært med på å bidra til? 

I hvilken grad føler du at du har vært med på å beskytte Norge? 

Hva tenker du om at forsvaret av Norge pågår i Afghanistan? 

Hva tenker du om hvorfor USA og Storbritannia angrep i 2001? 

Hva tenker du om at Taliban er på frammarsj selv om Vesten har hatt militære styrker i over åtte år?  

 

 

 

 



Refleksjonsrapport 
 

60 
 

5.2. Mal for intervju med afghanske kvinner 

Name, age, birthplace, current place of living 

Married? 

Children? Number, age 

Education 

Income 

Organisational affiliation 

Where did you live in the time of the mujahedin? Under Taliban? Since 2001? 

How was your life when the mujahedin were fighting over Kabul? Memories? 

How was it for you when Taliban took control of Kabul/Mazar-e-Sharif? (Own reactions/feelings, 

other people‟s, changes, results) 

What do you remember from the time when Taliban was driven from  Kabul/Mazar-e-Sharif? (Own 

reactions, other people‟s, impact on personal life) 

What is different in your life now, compared to the Taliban days? (Things you do, in family and 

outside the house, how you feel, how you dress) 

What is better now? What is worse? 

What are women afraid of today – in personal lives? In public? Do you share that/those fears? 

Elaborate. 

Different fears as before, or same? 

What is the most important issue to solve for your country? 

What is unjust in this country, do you think? 

Do you think there is more injustice for women than for men in this country? In which way? 

What is the difference between your situation and the situation of women in the countryside/city? 

Reports say many Afghan women live with domestic violence. Do you think that is correct? Why is 

that, do you think? 

How do women cope with violence? How to stop this from happening? 

New constitution gives equal rights to men and women. How has this affected your situation? 

Violence of war: What have you seen – under the Soviets, under mujahedin, under Taliban, since Nato 

came? 

What losses have you suffered in your own family from violence and war? 

What would you like the Western military forces to do in Afghanistan? 

What is your impression of/opinion of Western military forces? Concrete experiences with military 

people from ISAF? 

Why are they here, do you think? 

Do you think they understand Afghan society? Elaborate on what/how they misunderstand. 

Nato countries talk of leaving Afghanistan in a few years. What do you think of that? What do you 

think will happen then? How do you feel about that? 

What do you dream of? What do you hope will happen – for yourself, for your family, for your 

country? 
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