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SAMMENDRAG: 

Denne oppgaven er tilknyttet prosjektet Fra halvkoloni til humanitær stormakt: Hundre år med 

”de andre” i norsk presse, og undersøker norske avisers omtale av Latin-Amerika i utvalgte år i 

perioden fra 1902 og 2002. Den teoretiske tilnærmingen er globaliseringsteori og diskursteori, og 

metodene er kvantitativ analyse av et datamateriale bestående av 638 tekster og en mer kvalitativ 

analyse bestående av utvalgte tekster, dypdeintervjuer med norske og utenlandske 

korrespondenter, samt latinamerikanske medieprofessorer. Funnene viser at Latin-Amerika-

dekningen er liten og preget av en stor andel notiser. Konflikt er et dominerende tema, som 

sammen med mye omtalte tema som krig og kriminalitet bidrar til å framstille Latin-Amerika som 

et område preget av kriser, vold og uro. Vi finner også en tendens til økende tabloidisering, der 

tema som sport, kjendiser og kriminalitet får stadig mer oppmerksomhet. 1980-årene framstår 

som en periode med unormalt stor Latin-Amerika-dekning, og dette skyldes hovedaklig USAs 

utenrikspolitikk, den kalde krigen og konfliktene i Mellom-Amerika. Internasjonale 

maktstrukturer framstår generelt som en viktig forklaringsfaktor for dekningen, antakelig 

viktigere enn den generelle medieglobaliseringen. 

 

SUMMARY: 

This thesis is part of a project on Norwegian press coverage of the so-called non-Western world, 

led by Elisabeth Eide and Anne Hege Simonsen (Fra halvkoloni til humanitær stormakt: Hundre 

år med ”de andre” i norsk presse). The main object for the thesis is to map the coverage of Latin 

America in the last century, by looking at a number of chosen years from 1902 to 2002. The 

theoretical approaches are globalisation theory and discourse theory, and the methods used are a 

quantitative analysis of 638 newspaper texts, a discourse analysis of four texts, and interviews 

with Norwegian and foreign correspondents, as well as Latin American media professors. A 

coverage tiny in size and characterized by a great number of notes, are among the main findings. 

Conflict is the dominant subject, and this, together with a high number of texts about war and 

crime, contribute to Latin America being presented by the newspapers as a continent of crisis, 

violence and danger. There are indications of a more tabloid coverage of Latin-America in the last 

decades, as sports, celebrities and crime get more attention. The 1980s stand out as a period of 

coverage high above normal, mainly due to the Cold War and US foreign policy affecting 

conflicts in Central America. International power structures seem to be of great importance for the 

coverage of Latin America, probably of greater importance than the globalization of media. 

 



FORORD 

 

Da journalist Jan Zahl satte sine ben på latinamerikansk jord for første gang, var han framfor alt 

engstelig, skriver han i sin reportasjebok fra kontinentet (Zahl 2003). Reiseguidene hans beskrev 

kriminalitet, vold og narkotika, og advarte om hvor farlig det kunne være i Latin-Amerika. 

Kanskje han hadde lest lignende beskrivelser også i pressen?  Noe av bakgrunnen for at jeg ønsket 

å skrive om norske avisers Latin-Amerika-dekning er at jeg selv har vært i Latin-Amerika flere 

ganger uten å oppleve kriminalitet, kriser eller katastrofer. Besøkene har tvert om vært preget av 

gode opplevelser og interessante møter.  

En mer tungtveiende årsak til at denne oppgaven ble til er prosjektet Fra halvkoloni til 

humanitær stormakt: Hundre år med ”de andre” i norsk presse, ledet av Elisabeth Eide og Anne 

Hege Simonsen. Som vitenskapelig assistent på dette prosjektet jobbet jeg meg gjennom nærmere 

800 aviser fra utvalgsår mellom 1902 og 2002, og jeg fikk et visst inntrykk av framstillingen av 

Latin-Amerika som jeg ønsket å jobbe videre med.  

Jeg vil gjerne takke Elisabeth og Anne Hege for å ha vært tillitsfulle og hjelpsomme 

støttespillere under arbeidet med denne hovedoppgaven. Anne Hege har lest flere utkast og gitt 

gode innspill, og Elisabeth har vært min veileder. Takk for all kritikk, nyttige litteraturtips og god 

oppfølging, Elisabeth. 

 Jeg er også svært takknemlig for at erfarne utenriksjournalister som Mary Milliken 

(Reuters), Joe Goldman (ABC News), Peter Hudson (Newsweek og The Economist), Arne 

Halvorsen (Aftenposten) og Einar Hagvaag (Dagbladet), og medieprofessorene Miriam de Paoli 

(Universidad Catolica Argentina) og Pablo Alabarces (Universidad de Buenos Aires) lot meg få 

bruke av deres tid og lære av deres erfaringer og analyser.  

 En stor takk rettes til Norsk Pressehistorisk Forening og Fritt Ord, som støttet meg slik at 

jeg i perioder kunne jobbe konsentert om oppgaven, og ikke minst reise til Rio de Janeiro og 

Buenos Aires for å gjøre dybdeintervjuene. Min kjære mann Øivind ble med til Sør-Amerika, og 

har vært en god støtte mens jeg har jobbet med oppgaven. Jeg er veldig glad for at du har laget 

middagene våre det siste året, og for at det er så morsomt å være sammen. Til slutt vil jeg takke 

Tine Ustad Figenschou, Irene Rossland, Anne Fogt og Gunhild Ring Olsen for å ha vært en 

fantastisk god og hyggelig kollokviegruppe. 

 Hovedfag i journalistikk har vært et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for medier og 

kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og Avdeling for journalistikk, bibliotek- og 

informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo. 
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KAPITTEL 1: Innledning  

”Nuestro Norte es el Sur” – vårt Nord er Sør. Slagordet til Telesur, det nye latinamerikanske TV-

nettverket, er et ordspill som kan oversettes til ”Sør er vår ledestjerne” eller ”vi orienterer oss etter 

Sør”. Slagordet impliserer et brudd med tradisjonell navigering i internasjonale nyheter: Telesur 

ønsker å orientere seg etter hva som skjer i Latin-Amerika, ikke USA eller Europa, og kanalen vil 

vise sine egne, ikke nordatlantiske, bilder av verden. I forbindelse med lanseringen brukte kanalens 

talspersoner ord som hegemoni, ideologisk kolonialisme og kulturell imperialisme om Nords 

mediemakt1. Telesur er et klart uttrykk for at Latin-Amerika ikke ønsker å være ”USAs bakgård”, 

noe kontinentet lenge er blitt omtalt som2. 

Hva kjennetegner så mediebildene fra Nord? Hvilke framstillinger av Latin-Amerika er det 

Telesur ønsker å utfordre? Hensikten med denne oppgaven er å utforske en del av de nordatlantiske 

mediebildene av Latin-Amerika – de norske. Gjennom analyser av et større utvalg tekster fra norsk 

presse vil denne oppgaven gi en viktig innsikt i norsk Latin-Amerika-dekning3. Flere studier har 

antydet at andelen negativ dekning i media øker med geografisk og kulturell avstand (Rasmussen 

1996, Lothe 2002, Galtung og Vincent 1992, Galtung og Ruge 1965). Brasil er blitt presentert som 

et sted for fotball, kriminalitet og mord (Hestmann 2000), og Mexico har fått et bandittstempel av 

Hollywood (Hobsbawm 2000:162). Men er Latin-Amerika-dekningen bare preget av kriser og 

konflikter, eller er den bredere og mer nyansert, slik at den kan gi en god forståelse av kontinentet? 

Diskursanalyse er en fruktbar tilnærming når man skal undersøke hvordan et tema eller en 

del av verden presenteres. Diskurser kan i utgangspunktet defineres som visse måter å omtale og 

forstå verden, eller deler av verden, på (Jørgensen og Phillips 1999). Innen diskursanalyse ser man 

ikke på vår kunnskap om verden som et speilbilde av virkeligheten, men heller et produkt av vår 

måte å kategorisere verden på. Brasil kan med andre ord by på mer enn fotball og kriminalitet i 

virkeligheten, men vårt bilde av dette landet og verden for øvrig, våre identiteter og sosiale 

relasjoner skapes og reproduseres av vår språkbruk (ibid.).  

Det finnes svært få studier av mediedekningen av Latin-Amerika, både i Norge og 

internasjonalt, til tross for at Latin-Amerika er en betydelig del av verden. Kontinentet har flere 

innbyggere enn hele EU-området til sammen og arealet er større enn Europa – Russland inkludert. I 

Norge har utenriksjournalistikk generelt fått lite oppmerksomhet av forskere. Det er symptomatisk 
                                                 
1 Ifølge oneworld.net (22.7.2005) og nrk.no (25.7.2005).  Telesurs første sending gikk på lufta 24. juli 2005, og 
regulære sendinger startet tre måneder senere. TV-nettverket er et samarbeid mellom Venezuela, Argentina, 
Cuba, Uruguay, Bolivia og Brasil. Hovedkontoret ligger i Caracas i Venezuela. Nettadresse: telesurtv.net.  
2 Uttrykket ”vår bakgård” har blant annet blitt brukt i 1950-årene, da president Roosevelt innførte det som ble 
kalt ”Good Neighbor”-politikken (Chasteen og Wook 2003:279), og senere av Reagan-regjeringen i 1980-årene, 
da USA var sterkt involvert i konfliktene i Mellom-Amerika (Smith 2005:150). 
3 Begrepet dekning brukes av journalister om hvordan en sak, et tema eller et område framstilles i media, i både 
kvantitativ og kvalitativ forstand. 
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at verken ”Norsk pressehistorie” (Ottosen et al. 2002)  eller ”Norsk mediehistorie” (Bastiansen og 

Dahl 2003)  omtaler utenriksjournalistikk i særlig grad. Det er derfor behov for studier som denne, 

som gjennom et omfattende kvantitativt datamateriale kan avdekke typiske trekk ved en del av den 

norske utenriksdekningen, ikke bare på ett tidspunkt, men i flere perioder fordelt over et helt 

århundre. Datamaterialet er hentet fra åtte utvalgte år: 1902, 1919, 1935, 1953, 1967, 1982, 1991, 

2002, og sju utvalgte aviser: Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Dagsavisen, Nordlys, 

Stavanger Aftenblad og Verdens Gang. Avisen ble valgt framfor andre medier fordi den har 

eksistert i hele perioden. 

Dette historiske materialet gir mulighet til å vurdere hvorvidt avisenes rapportering har 

endret seg som en følge av globaliseringen. Globalisering er et nøkkelbegrep i debatter om den 

aktuelle utviklingen i media og samfunnet generelt (Hjarvard 2003:7). Likevel ser det ut til å være et 

relativt nytt grep å knytte studier av historisk utvikling innen utenriksjournalistikk til 

globaliseringsteori, slik det gjøres i denne oppgaven. I utgangspunktet kan vi forstå globalisering 

som ”en historisk prosess der verden knyttes tettere sammen” (Tranøy og Østerud 2001:9). Begrepet 

globalisering favner om en rekke prosesser – som teknologisk utvikling, større grad av samtidighet, 

økte muligheter for kommunikasjon og nye økonomiske, kulturelle og sosiale nettverk (Hjarvard 

2003, Mohammadi 1997).  

Denne oppgaven bygger på en bred tilnærming, både metodisk og teoretisk. I tillegg til en 

kvantitativ undersøkelse av datamaterialet, inneholder oppgaven diskursanalyser av utvalgte tekster. 

En ekstra dimensjon ligger i en rekke dybdeintervjuer jeg har gjennomført i Rio de Janeiro i Brasil 

og Buenos Aires i Argentina. Norske og utenlandske korrespondenter, regionssjefen i det 

internasjonale nyhetsbyrået Reuters og medieprofessorer er intervjuet om Latin-Amerikas plass i 

nyhetsbildet og dekningens historiske utvikling. Korrespondentene og Reuters-sjefen har gjort rede 

for sine arbeidsmetoder og vi har diskutert hva som ligger til grunn for at man velger å rapportere 

om enkelte hendelser og utelater andre.  

Latin-Amerika er en fellesbetegnelse for Sør-Amerika og Mellom-Amerika. De formelle 

definisjonene varierer. For eksempel skiller noen Karibia fra Latin-Amerika, men her regnes Karibia 

som en del av Latin-Amerika. Begrepet Latin-Amerika defineres dermed som hele det amerikanske 

kontinentet, med unntak av USA og Canada.  

 

1.1 Oppgavens problemstilling 

Selv om det kvantitative materialet kan indikere hvilke diskurser som råder, ligger det begrensninger 

i en strengt avgrenset problemstilling basert på kvantitative data. Fordi formålet med denne 
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oppgaven er å utforske Latin-Amerika-dekningen over en lengre periode og finne fram til diskursive 

tendenser har jeg valgt en åpen problemstilling.  

 

Hva kjennetegner norske avisers Latin-Amerika-dekning, og hvordan har dekningen utviklet 

seg i tida fra 1902 til 2002? 

 

Hvilke tema og sjangre som dominerer i datamaterialet vil gi oss noe av svaret. Dekningens omfang 

i ulike utvalgsår og eventuelle forskjeller mellom avisene og de ulike landene vil også sørge for 

viktig informasjon. Videre vil tekstanalyser og kommentarer fra intervjuobjektene kunne bidra til å 

karakterisere den historiske dekningen av Latin-Amerika. 

 

1.2 Oppgavens struktur 

Kapittel 2 er et bakgrunnskapittel der tidligere forskning på medias framstilling av Latin-Amerika 

og latinamerikanere presenteres. Kapittel 3 redegjør for globaliseringsteori og diskursteori. Der vil 

jeg blant annet gjøre rede for viktige trekk ved globaliseringen av media og diskutere hvorvidt 

globalisering har ført jordas befolkning nærmere hverandre. I gjennomgangen av diskursteori vil jeg 

lene meg på to sentrale bidragsyterne innen kritisk diskursanalyse, Teun van Dijk og Norman 

Fairclough. I kapittel 4 presenteres den metodiske tilnærmingen, og utvalg, operasjonaliseringer og 

andre metodiske valg diskuteres. Kapittel 5 inneholder sentrale funn i den kvantitative analysen, 

som sjangerbruk, tekstenes fordeling på ulike tema og dekningens størrelse sammenlignet med 

dekningen av Asia, Midt-Østen, Afrika og Oseania. Kapittel 6 inneholder en grundig gjennomgang 

av dataene fra hvert utvalgsår, og utgjør den mest omfattende delen av oppgaven. I dette kapitlet 

knyttes funnene til relevant forskning og den historiske konteksten. I tillegg presenteres en rekke 

teksteksempler og fire større diskursanalyser av utvalgte tekster. Avslutningsvis oppsummeres 

sentrale tendenser i kapittel 7. Dette siste kapitlet inneholder også forskjellige argumenter knyttet til 

utviklingen av Latin-Amerika-dekningen i de kommende årene. 
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KAPITTEL 2: Tidligere forskning på Latin-Amerika og latinamerikanere i media 

Studier av nyhetsutvekslingen mellom ulike land og verdensdeler har relativt lange tradisjoner, men 

likevel finnes få studier av vestlige mediers dekning av Latin-Amerika. Flere studier ser imidlertid 

på utenriksdekning generelt, og som regel viser disse at Latin-Amerika omtales betydelig mindre 

enn andre verdensdeler. Her vil jeg vise til noen slike studier. I tillegg vil jeg presentere studier av 

hvordan latinamerikanere og mennesker med latinamerikansk bakgrunn, bosatt i USA, presenteres i 

media i USA. Selv om disse studiene ikke omhandler pressedekningen av kontinentet Latin-

Amerika er de likevel relevante, fordi mediebildet av USAs latinamerikanere antagelig ikke ligger 

veldig langt unna mediebildet av Latin-Amerika. Medias ”latinobilde” kan betraktes som et 

transnasjonalt fenomen – noe som er forankret i, men samtidig overskrider, nasjonalstatene 

(Fuglerud 2004). For eksempel vil trolig medieomtale av eksilmeksikanere i USA gi leserne et 

inntrykk av Mexico. Samtidig representerer den meksikanske diasporaen faktiske sider ved 

meksikansk kultur, politikk og historie. Et annet argument for å inkludere den USA-baserte 

forskningen er at den i langt større grad enn de generelle studiene av utenriksdekning går i detalj og 

bidrar til å kartlegge rådende diskurser og stereotypier. Dessuten har Norge og USA tradisjonelt hatt 

nære politiske, militære og kulturelle forbindelser, og det er rimelig å anta at dette kan ha ført til 

noen fellestrekk i dekningen av Latin-Amerika og latinamerikanere. 

 

2.1 Generell utenriksdekning: Latin-Amerika skrumper på verdenskartet  

De første studiene av utenriksdekning og internasjonale nyhetsstrømmer kom på 1920- og 30-tallet 

(Wilke 1987:148). Det finnes derfor ingen relevant forskning å vise til som kan kaste lys over de 

første utvalgsårene i mitt materiale. Forskningen som omtales nedenfor er fra de siste tiårene og 

viser først og fremst til hvor stor dekningen av Latin-Amerika er sammenlignet med andre deler av 

verden. Studiene sier lite om innholdet i dekningen. Studier av nyheter fra den ikke-vestlige verden 

generelt peker imidlertid på to tydelige tendenser: Dekningen er sparsom og nyhetene er gjerne 

negative. Konflikt og katastrofer står for en stor del av nyhetene, og landene i Sør omtales gjerne 

som farlige, barbariske og kaotiske (Rasmussen 1996). Søken etter konflikt og negative hendelser er 

imidlertid typisk for media generelt. Media melder like sjelden at alt er bra i Buenos Aires, som at 

alt går sin vante gang på Hamar. 

Høsten 1969 ble det gjennomført en studie av utenrikssakene som kom inn til de nordiske 

nyhetsbyråene fra internasjonale nyhetsbyråer (Lund 1973). Studien viser at Latin-Amerika nesten 

ikke var til stede i nyhetsbildet. Av nyhetene engelske Reuters sendte til Norden utgjorde saker fra 

Latin-Amerika kun 2,9 prosent. Likevel var Reuters det byrået som rapporterte mest fra Latin-

Amerika i den utvalgte perioden. Hos franske AFP var andelen nede i 1,9 prosent, og hos tyske 
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DPA kun 0,3 prosent (ibid.:61). Nordiske nyhetsbyråer hadde dermed ikke så mye å tilby fra Latin-

Amerika. Av utenrikssakene det svenske byrået Tidningarnas Telegrambyrå sendte ut høsten 1969 

var bare tre prosent fra Latin-Amerika (Hammarberg 1981:33). I en undersøkelse av norske aviser 

og etermedia i 1971 var Latin-Amerika-andelen enda mindre. ”U-landsdekningen” ble skilt ut, og 

innenfor dette feltet var andelen saker fra Latin-Amerika tre prosent (Vaage 1989:34).  

Av utenriksstoffet byråene UPI, AFP og Reuters sendte ut i løpet av fem dager i 1975, 

handlet bare mellom tre og fem prosent om Latin-Amerika (Carlsson 1981:42). En undersøkelse av 

utenriksdekningen i NTB og en rekke utenlandske nyhetsbyråer en uke i januar 1980 viser omtrent 

det samme. Blant NTB, Tass, UPI og Reuters dekket ingen Latin-Amerika med mer enn fem 

prosent av sin totale utenriksdekning. En oppfølgingsstudie i 1981 bekrefter i stor grad bildet, selv 

om Latin-Amerika-dekningen da hadde vokst noe. Krigen i El Salvador var en dominerende 

enkeltsak i 1981-utvalget, og kan trolig forklare mye av økningen (Sogstad 1981a:136-147). 

Oppsummert viser Sogstad at Latin-Amerika får svært liten oppmerksomhet av vestlige 

nyhetsbyråer. Dekningen er på linje med, eller mindre enn, dekningen av Afrika. En studie av tre 

nederlandske aviser samme år, 1981, peker i samme retning: Latin-Amerika står for bare fire 

prosent av utenriksnyhetene (van Dijk 1988b). 

Noen år senere, høsten 1986, undersøkes dekningen av Asia, Afrika og Latin-Amerika i 13 

norske aviser. Latin-Amerika fikk minst omtale, med i underkant av 20 prosent av ”u-

landsdekningen” (Vaage 1989:34). Dette er likevel relativt mye sammenlignet med 1971-

undersøkelsen av norske medias ”u-landsdekning”, der Latin-Amerikas nyheter utgjorde tre prosent. 

Ettersom jeg ikke går nærmere inn på undersøkelsene her, er det uvisst hvorvidt forskjellene kan 

skyldes metodiske problemer som lite representative utvalg og dominerende enkeltnyheter. En 

hovedoppgave skrevet noen år senere antyder imidlertid at den økte dekningen av Latin-Amerika 

var reell. I en analyse av ”u-landsstoff” i 1990, er hele 31 prosent av nyhetene fra Latin-Amerika. 52 

prosent er fra Asia og 17 prosent fra Afrika (Gimnes 1992:42-3). De undersøkte avisene var VG, 

Dagbladet, Aftenposten og Klassekampen. Halvparten av stoffet fra Latin-Amerika stod på trykk i 

Klassekampen, og spesielt mange saker handlet om Nicaragua, der det ble det holdt et avgjørende 

valg som sandinistenes Daniel Ortega tapte til fordel for den USA-støttede opposisjonen. (ibid). 

Ifølge Lothe (2002) brukte Aftenposten og Dagbladet bare noen ytterst få prosent av 

utenriksdekningen på Latin-Amerika i 1999, mens Klassekampen lå mellom fem og sju prosent 

(Lothe 2002:90). Her må det understrekes at utvalget var utenriksnyheter generelt, og ikke bare u-

landsstoff, som i oppgaven ovenfor. Dermed er det ikke overraskende at prosentandelen blir mindre. 

Uansett er det tydelig at Latin-Amerika igjen faller inn i en nesten usynlig rolle. Som de fleste andre 
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studiene omtalt her viser også Lothes studie at Latin-Amerika omtales minst av alle verdensdeler 

(ibid.). 

 

2.2 Latinos i USA: Ute av syne 

14 prosent av innbyggerne i USA har bakgrunn fra Latin-Amerika. Latinos er den raskest voksende 

minoriteten, og beregninger antyder at de kan utgjøre rundt 25 prosent av USAs befolkning i 2050 

(Subervi 2005:3). I tråd med en stor del av forskningen som er gjort av medias framstillinger av 

denne gruppen (Rodríguez 1997, Berg 2002, Subervi 2005), velger jeg å benytte begrepet 

”latino(s)” i det følgende, i mangel på et dekkende norsk ord4. Begrepet ”latina(s)” vil bli brukt der 

det utelukkende er snakk om kvinner, mens ”latinamerikaner(e)” er forbeholdt borgere av de 

latinamerikanske landene. Ordsammenstillinger som ”latinostereotypier” omfatter både de som bor i 

USA og Latin-Amerika, fordi latinoframstillinger fanger både latinos og latinamerikanere (Berg 

2002:5). Framstillingen av den ene gruppen er tett sammenvevd med framstillinger av den andre. 

 National Council of La Raza (NCLR), en interesseorganisasjon for latinos i USA, ga i 1994 

ut rapporten ”Out of the Picture: Hispanics in the Media”, som sammenfattet funn fra 23 ulike 

studier (Navarrete og Kamasaki 1994). Studienes datamateriale strekker seg fra 50- til 90-tallet og er 

hentet fra film, tv og aviser, lokalt og nasjonalt. NCLR konkluderer med at latinos knapt har vært til 

stede i underholdnings- eller nyhetsmedia. ”When Hispanics do appear, they are consistently and 

uniformly portrayed more negatively than other racial and ethnic groups” (ibid:i). En av de sentrale 

studiene i rapporten er en analyse av TV-programmer fra 1955 til 1986 som viser at latinos er 

representert med rundt to prosent av aktørene på skjermen. En annen studie, av minoriteter og 

kvinner i prime time TV-programmer fra 1982 til 1992, viste at latinos gjennomsnittlig var 

representert med 1,1 prosent av karakterene eller aktørene. I nyhetssendingene var ingen latinos 

sitert som kilder, talspersoner eller autoriteter (ibid:5)5. Fra 50-tallet til 90-tallet har mediebildet av 

latinos knapt endret seg, verken i omfang eller i måten de blir framstilt på, til tross for en enorm 

demografisk endring i favør av latinos i samme periode (ibid:13). 

National Association of Hispanic Journalists (NAHJ) gjennomfører årlige studier av 

hvordan latinos presenteres i TV-nyheter i USA. Studiene er basert på samtlige 

hovednyhetssendinger på kveldstid hos de største og viktigste TV-kanalene, ABC, CBS, CNN og 

                                                 
4 Ordet ”hispanic” har, etter det jeg kjenner til, ingen god norsk oversettelse. Begrepet kan dessuten inkludere 
spanjoler/folk med spansk bakgrunn og blir dermed noe upresist i denne sammenhengen. ”Latiner” betyr ifølge 
ordbok.no person fra Latium, romer eller person som studerer eller har studert latin, og er heller ikke aktuelt. 
5 I 1980 utgjorde latinos nær 6,5 prosent av befolkningen i USA, og i 1990 drøyt ni prosent (Navarrete og 
Kamasaki 1994). 
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NBC
6. Ifølge NAHJ har ikke dekningen bedret seg de siste ti årene. Latinos er svært lite synlige. De 

siste ti årene har gjennomsnittlig 0,9 prosent av nyhetssakene (og i 2004 bare 0,7 prosent) handlet 

eksklusivt om latinos (Subervi et al. 2005). Her kan man innvende at eksklusive latinosaker kan 

være et noe kunstig mål. NAHJ later til å være mest opptatt av mangelen på saker som utelukkende 

handler om latinos eller latino-temaer, men er det ikke positivt om nyhetssaker også inkluderer 

latinos uten at de eller deres bakgrunn er det sentrale? Ved å sette søkelyset på et normativt 

underskudd av ”rene” latinosaker vil jeg påstå at NAHJ står i fare for å krympe mediebildet av 

latinos. Kanskje interesseorganisasjonen med overlegg har sørget for å få et så lite tall som mulig å 

vise til? Rapportene viser riktignok også til andelen latinos i nyhetssaker med andre hovedtemaer, 

og i 2004 var denne 3,2 prosent. Andelen latinos i media ser dermed ut til å være lav også når man 

måler på denne måten. Videre ble latinos intervjuet som kilder i bare 1,7 prosent av sakene med 

andre hovedtemaer (ibid:13). Ettersom eliten har en tendens til å prege nyhetene (Galtung og Ruge 

[1965] 2002), kan imidlertid dette også være et uttrykk for mangel på latinos i USAs elite.  

NAHJ har også kartlagt hvilke tema som preger latinosakene, og funnet at immigrasjon og 

kriminalitet dominerer. Disse to temaene står for mer enn en tredjedel av dekningen (Subervi et al. 

2005:5). Kriminalitet var imidlertid et av søkeordene i datainnsamlingen. Rapporten gir ingen 

oversikt over alle søkeordene, men hvis antallet søkeord var lavt og preget av negative ord, bør det 

ikke overraske av det negative dominerer. Her kan det legges til at nyhetsjournalistikk i seg selv er 

konfliktorientert og generelt rettet mot det negative. Dermed ligger en skjevhet til grunn allerede i 

utgangspunktet. Gjennom en kvalitativ analyse av et utvalg av sakene viser NAHJ videre til at 

latinos ofte presenteres som passive objekter enn handlende subjekter. I forbindelse med 

presidentvalget får kandidatenes forsøk på å tiltrekke seg latinovelgere langt mer omtale enn saker 

som engasjerer og er viktige for latinovelgere. Billedmessig presenteres latinos svært ofte som en 

gruppe uidentifiserte mennesker som prøver å komme seg over grensen til USA, og de som kommer 

seg til USA behandles gjerne som ”problem people living on the fringes of U.S. society” (ibid).  

 

2.3 Stereotypier: Parasitter og banditter  

En rekke av studiene NCLR presenterer i sin rapport i 1994 viser hvordan framstillingen av latinos 

er preget av stereotypier. Latinos framstilles i uforholdsmessig høy grad som upålitelige, kriminelle, 
                                                 
6 Forskerne har søkt på en mengde relevante stikkord i et nasjonalt TV-arkiv. Blant disse søkeordene er 
geografiske merkelapper som ”Latino”, ”Latin-Americans”, ”Hispanic-Americans”, ”Cuban American” og 
”Puerto Rican”, samt navn på alle latinamerikanske land. I tillegg kommer hundre vanlige latinoetternavn og en 
rekke stikkord som ”bilingual education” og ”crime”. Denne framgangsmåten vil trolig fange opp de fleste 
relevante sakene, men metoden er problematisk når det gjelder alle dem som blir omtalt uten at geografisk 
bakgrunn trekkes inn. På bakgrunn av NAHJs egen korte presentasjon av sin metode ser det ut til at latinos som 
omtales i forbindelse med noe positivt, som for eksempel en sportsprestasjon, ikke havner i utvalget hvis deres 
bakgrunn ikke nevnes – og de i tillegg ikke har et typisk latinoetternavn. 
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kjeltringer, tapere, useriøse, lavt utdannede, dumme og late (Navarrete og Kamasaki 1994). På 80- 

og 90-tallet festet spesielt to latinoframstillinger seg i USA: ulovlige innvandrere som lever som 

parasitter på samfunnet og kriminelle gjengmedlemmer (Chavez 1996:32). På samme tid fikk også 

den klassiske banditten fra western-filmene en renessanse i TV-serier som Miami Vice, Hunter og 

Hill Street Blues, i form av latinamerikanske narkobaroner (Navarrete og Kamasaki 1994:9). Media 

i USA har senere vist seg å bruke metaforer som framstiller latinos som inntrengere, en brun flom, 

parasitter, sykdom, ugress og dyr (Santa Ana 2002). Disse mediebildene gjelder i første rekke menn. 

Latinas har på sin side en tendens til å bli framstilt som familieorienterte, passive og avhengige av 

andre, eller med stor sexlyst (Rodríguez 1997:2). I ”Latino Images in Film” (2002) presenterer Berg 

en rekke stereotypiske framstillinger av latinos, først og fremst hentet fra Hollywood. Blant disse er 

”El Bandido”, den meksikanske banditten, som er skitten, ubarbert, uærlig, irrasjonell og voldelig. 

Han snakker helst dårlig engelsk, som et tegn på manglende intelligens. Andre stereotypier er den 

dumme bajasen, den yppige prostituerte og den søte, klovnaktige, men promiskuøse fristerinnen. 

 Stereotypier er definert på en rekke ulike måter, men blant de mest grunnleggende og 

nøytrale er denne: ”stereotypier er forenklede forestillinger av andre mennesker eller grupper av 

mennesker” (Dahl og Habert 1986:88). Vi bruker stereotypiene for å sortere informasjon om 

verden, og Lippmann kalte dem ganske enkelt ”bildene i hodene våre” (Berg 1997:105). 

Stereotypier fungerer imidlertid ofte som negative og nedsettende framstillinger av mennesker, og 

av den grunn vil jeg støtte meg til Bergs syn på stereotypisering som en blanding av kategorisering, 

etnosentrisme og fordommer. Han bruker følgende definisjon av en stereotypi: ”a negative 

generalization used by an in-group (Us) about an out-group (Them)” (Berg 2002:15). Stereotypier 

kan ha en forbindelse til virkeligheten, men som regel bare gjennom en liten del av et mye større og 

langt mer variert og nyansert hele (ibid:16).  

Rollen som den usynlige kan kanskje betraktes som en form for negativ generalisering. 

Fravær bærer med seg noe negativt: latinos er uinteressante og uten betydning. Eller: Latin-Amerika 

er ikke et viktig kontinent og vi behøver ikke å bry oss om Latin-Amerika. En slik behandling kan 

for øvrig også omtales ved hjelp av diskursanalytiske begrep som ”usynliggjøring” eller 

”annengjøring”, noe jeg vil komme tilbake til i neste kapittel. 

  

2.4 Latinisme 

Utfordringen i forhold til stereotypier ligger ikke først og fremst i å kunne påvise at de eksisterer i 

media, men i å avdekke hva som ligger bak disse mentale strukturene, og se stereotypiene i forhold 

til sin politiske og historiske kontekst. Ifølge Rodríguez (1997) kan stereotypier spille en rolle i 

kontroll av ”den andre”, for eksempel gjennom å rasjonalisere rasisme eller legitimere imperialisme 
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og dominans (Rodríguez 1997:7). Berg mener latinostereotypiene i massemedia peker mot et 

diskursivt system han kaller ”latinisme”, som et spill på Saids orientalismebegrep (Berg 2002:4).  

Said ([1978] 2004) beskriver orientalisme som en vestlig måte å forstå ”Orienten” og 

”Oksidenten” på, for å kunne ”dominere, restrukturere og få makt over Orienten” (Said 2004:13). 

Orientalisme bygger i stor grad på kollektive forstillinger om ”oss” europeere, satt opp mot ”dem”, 

ikke-europeerne. ”Vi” er opplyste og rasjonelle. ”De” representerer sanselighet og mystikk og er 

fremmede, irrasjonelle og truende. Med sin kanoniserte bok ”Orientalismen” (1978) ønsker Said 

ikke bare å avdekke en slik tekstlig erkjennelse og definisjon av Orienten, men også vise hvordan 

disse oppfatningene ble omsatt til praksis. Bøker og artikler om Orienten konstruerte ifølge Said et 

virkelighetsbilde som mennesker i både Oksidenten og Orienten innrettet seg etter: ”slike tekster 

kan skape ikke bare viten, men også den samme virkeligheten de synes å beskrive” (Said [1978] 

2004:108-109, kursiv i original).  

Ved å bruke begrepet latinisme trekker Berg klare paralleller mellom europeisk 

imperialisme i Asia og nordamerikansk imperialisme i Latin-Amerika. Han ser på latinisme som 

”the construction of Latin America and its inhabitants and of latinos in this country to justify the 

United States’ imperialistic goals” (Berg 2002:4). Et syn på latinos og latinamerikanere som mindre 

verdt har ifølge Berg vært nyttig i forbindelse med USAs innblanding i latinamerikansk politikk, de 

stadige intervensjonene i Mellom-Amerika og utnyttelsen av billig arbeidskraft fra Latin-Amerika. 

Påstanden begrunnes blant annet med at hvis man betrakter en annen gruppe som slem, uverdig og 

veldig forskjellig fra en selv, er det lettere å påføre den andre gruppen skade (ibid.:20). Termen 

“USAs bakgård” kan sees som en del av latinismen, fordi den plasserer Latin-Amerika i en posisjon 

underordnet USA. 

Huntington (2004) kan ha bidratt til en form for latinisme med boken Who Are We? 

America’s Great Debate (2004), der han framstiller latinos som en klar trussel. Her er det ikke 

snakk om å dominere latinamerikanere ”der nede”, men heller å holde meksikanere og andre 

latinamerikanere ute av USA. Forfatteren av den omstridte boken The Clash of Civilizations (1996) 

påstår at latinos kan true USAs sikkerhet og økonomi, og spesielt den amerikanske – det vil si den 

hvite, protestantiske – identiteten og kulturen. Huntington spår at USA vil ende opp med to språk, to 

kulturer og to folk. ”As their numbers increase, Mexican-Americans feel increasingly comfortable 

with their own culture and often contemptuous of American culture” (Huntington 2004:254). 

Huntington trekker fram mangel på initiativ og ambisjoner som et viktig trekk ved latinos, i tråd 

med stereotypien om den late latino. Han antyder også at latinos trekker ned det gjennomsnittlige 

kunnskapsnivået i USA og at de er en økonomisk byrde. 



 10 

Hvordan framstillinger som dette, og mediebilder og nyhetsdekning mer generelt, kan 

påvirke publikums holdninger og oppførsel er det stor uenighet om (Waldahl 1999). Det er uvisst i 

hvilken grad framstillinger av latinamerikanske kvinner som lette på tråden fører til mer vold mot 

dem, og det er vanskelig å påvise hvorvidt et syn på latinamerikanere som uverdige banditter har 

gjort Latin-Amerika til et lettere offer for USAs intervensjonisme. Atskillige studier har imidlertid 

slått fast at mediebudskap har sterkest effekt når de omhandler en gruppe eller et tema man har liten 

kjennskap til (Navarrete og Kamasaki 1994, Waldahl 1999). I Brasil er man redd for at lite og 

negativ informasjon om landet svekker turistnæringen (Hestmann 2000). Ifølge NCLR har 

mediepåvirkning mye av skylden for de negative holdningene overfor latinos som er avdekket i 

spørreundersøkelser i USA. Men disse holdningene kunne kanskje vært negative også uavhengig av 

media? NCLR har ikke gjennomført resepsjonsanalyser, men bakgrunnen for holdninger er svært 

vanskelig å måle. NCLR hevder uansett at fraværet av latinos i media, i kombinasjon med 

latinostereotypiene, fører til økt diskriminering. Lite kunnskap, preget av negative forestillinger, 

svekker ifølge NCLR sannsynligheten for at opinionen og politikerne vil ha forståelse for latinos i 

viktige samfunnsspørsmål. Et konkret eksempel er tre nye, og for latinos uheldige, lover i California 

som skal ha blitt vedtatt på grunn av et negativt bilde av latinos (Santa Ana 2002). En av lovene 

innskrenket rettighetene til immigranter uten dokumenter. 

 

Once a group of people is defined as somehow not fully human, as animal-like, or as a disease or national 
burden, then it is easier to treat such individuals like debased people or animals. This is not just a theoretical 
proposition, for such a connection can be seen in the numerous recent cases of anti-Latino violence and 
discrimination (Santa Ana 2002:xiii). 

 
En annen mulig effekt av stereotypisering kan være at de som rammes av stereotypiene selv 

begynner å tro på og akseptere stereotypiene (Berg 1997:119). ”De andre” kan internalisere 

stereotypiene, slik jøder, ifølge blant andre filosofen Sartre, er blitt sterkt preget av andres 

holdninger til dem (Sartre 1963).  
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KAPITTEL 3: Teoretisk tilnærming: Globalisering og diskursanalyse 

Gjør komprimering av tid og sted at vi føler oss nærmere Latin-Amerika enn tidligere, og at avisene 

dermed er mer interessert i dette kontinentet? Spørsmål som disse, og en antakelse om at det blir 

enklere å finne informasjon i takt med globaliseringen, er utgangspunktet for at globaliseringsteori 

er trukket inn i denne oppgaven. Diskursteori blir på sin side brukt til å gi et teoretisk grunnlag for å 

analysere hvordan Latin-Amerika blir presentert i avisene. I tillegg til globaliseringsteori og 

diskursteori vil jeg i dette kapitlet også komme inn på hva som skal til for at noe blir til nyheter, og 

argumenter for media i det hele tatt skal dekke Latin-Amerika. 

 

3.1 Globalisering  

Begrepet globalisering har en rekke forskjellige betydninger, avhengig av teoretisk, politisk og 

geografisk ståsted. De fleste teoretikere er imidlertid enige om at globalisering i større eller mindre 

grad handler om at lokale økonomier knyttes sammen på tvers av grenser og at transnasjonale 

selskaper strekker seg over stadig større deler av verden (Boyd-Barret 1997:11, Holm 2001). Et 

annet sentralt trekk ved globaliseringen er den teknologiske utviklingen innen media og 

kommunikasjon. I 1789 brukte nyheten om den franske revolusjon en hel måned på å nå 

hovedstedene i Skandinavia (Tranøy og Østerud 2001:9). I dag kan mennesker fra hele verden følge 

hendelser gjennom media samtidig som de skjer, som for eksempel da det siste flyet traff World 

Trade Center i New York 11. september 2001. 

Globalisering består av flere prosesser og endringer, både lokalt og transnasjonalt, som gir 

oss nye kulturelle og sosiale nettverk og konflikter (ibid., Hjarvard 2003:7). Her i denne oppgaven 

vil følgende definisjon av globalisering ligge til grunn: ”the way in which, under contemporary 

conditions especially, relations of power and communication are stretched across the globe, 

involving compressions of time and space and a recomposition of social relationships” 

(Mohammadi 1997:3). Fordelen med en slik definisjon i denne sammenhengen er at 

kommunikasjon trekkes eksplisitt fram som en sentral del av globaliseringen. Formuleringen 

”komprimering av tid og sted” viser også til kommunikasjonsprosessene i vår tid. Vi kan for 

eksempel lese argentinernes aviser på nett, se direktesendte nyheter fra Ecuador på TV eller sende e-

post til organisasjoner i Brasil. Dette kan ha betydning for sosiale relasjoner verden over – deriblant 

norske avisers forhold til Latin-Amerika.  

 

3.2 Tidfesting av globalisering 

Mohammadis definisjon framhever at globalisering først og fremst tilhører vår tid – eller 

”contemporary conditions”. Her er Mohammadi på linje med en rekke andre 
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globaliseringsteoretikere. Globalisering omtales gjerne som noe som har foregått de to siste tiårene, 

eventuelt siste fjerdedel, av 1900-tallet (Appadurai 2001, Hjarvard 2003). Mohammadi er imidlertid 

ikke blant dem som setter et absolutt skille. Han sier at globalisering særlig tilhører samtida. 

Begrepet samtid er imidlertid en relativt åpen tidsangivelse, som for enkelte strekker seg helt tilbake 

til modernitetens begynnelse for drøyt hundre år siden (Hedrick 2003). Enkelte teoretikere, som 

Giddens, ser globalisering i forbindelse med en modernitetsprosess som har utviklet seg over flere 

hundre år. En form for globalisering fantes langt tilbake i tid, gjennom for eksempel store religioner 

og imperier (Boyd-Barret og Rantanen 1998). Noen peker på at begynnende globalisering kom med 

et økt internasjonalt preg på økonomien på slutten av 1800-tallet eller begynnelsen av 1900-tallet 

(Curran og Park 2000, Volkmer 1999). I denne oppgaven er det imidlertid naturlig at media står i 

sentrum for forståelsen av globaliseringsbegrepet, og dermed kan vi trekke frem følgende faktorer: 

telegrafen, de internasjonale nyhetsbyråene, satellitt-TV og internett.  

Den elektromagnetiske telegrafen ble konstruert på 1830-tallet, og på 1850-tallet kom 

nyvinningen til Norge. Telegrafen la grunnlaget for moderne nyhetstjeneste, ettersom informasjon 

kunne sendes raskt ut over store avstander. Telegrafen var dermed med på å skape en form for 

samtidighet. I 1865 ble Storbritannia og India koblet sammen og den første transatlantiske 

undervannskabelen kom i 1866. Få år etter var alle verdens kontinenter med i 

kommunikasjonsnettverket (Thompson 1995:153). Riktignok var London nettverkets suverene 

senter, men informasjonen gikk ikke bare én vei.  

Opprettelsen av internasjonale nyhetsbyråer er nært knyttet til utbredelsen av telegrafen. 

Ifølge byråenes egne nettsider, samt Thompson (1995), ble Havas (senere erstattet av l’Agence 

France-Presse, AFP) etablert i 1835, Associated Press (AP) i 1848, Wolff i 1849 og Reuters i 1851. 

Som de første globale medieorganisasjonene har disse byråene vært av svært stor betydning (Boyd-

Barrett og Rantanen 1998). De samlet og spredde informasjon og nyheter over store deler av verden. 

Først i Europa, og siden over hele kloden7. Byråenes avtaler med aviser sørget for at nyhetene nådde 

et stort publikum. ”The globalization of news was a reality for the 19th-century news agencies, and 

therefore long precedes globalization-by-television” (ibid.:16). Selv om byråene var uavhengige 

kommersielle aktører var de tett knyttet til de store europeiske imperiemaktene. De respektive 

regjeringene har vært viktige kilder for både inntekter og informasjon, og byråene har gjerne 

reflektert nasjonale interesser gjennom sine nyheter (ibid.:23). 

                                                 
7 Hard konkurranse gjorde at Reuters, Havas og Wolff delte verden mellom seg i 1869 (Thompson 1995:155). 
Fram til første verdenskrig hadde franske Havas retten til å operere i Latin-Amerika, i tillegg til Spania, 
Portugal, Italia og det franske imperiet. I 1874 tok imidlertid også engelske Reuters deler av Sør-Amerika-
dekningen, men Reuters dekket først og fremst det britiske imperiet og ”fjerne Østen”. Tyske Wolff hadde 
ervervet seg Tyskland, Østerrike, Skandinavia og Russland (ibid.). 



 13 

Medieglobaliseringen startet på 1800-tallet, men det er på 1900-tallet at global informasjon 

og kommunikasjon blir en utbredt del av sosialt liv (Thompson 1995:159). For eksempel var 

flertallet av filmene som ble vist i verden på 20-tallet fra Hollywood (Curran og Park 2000, Boyd-

Barrett 1977:122). Disse filmene ga imidlertid først og fremst økt kjennskap til ett land, USA. På 

samme tid, i 20-årene, kom radioen til Europa (Bastiansen og Dahl 2003:245). Radioen ble populær 

og spredte seg raskt, men radiostasjonene hadde en tendens til å være nasjonale, regionale eller 

urbane (Chapman 2005:144). Det var først da kommunikasjonssatellittene kom på 1960-tallet at 

radio ble et globalt medium (ibid.).  

I 1936 lanserte BBC jevnlige TV-sendinger, som den første stasjonen i verden (ibid.:177). I 

Norge var NRKs aller første prøvesending på lufta i januar 1954. Etter prøvesendingen skrev 

Arbeiderbladet at synet, sammen med lyden, gjorde opplevelsen ”rikere og mer umiddelbar” 

(Bastiansen og Dahl 2003:348). Vi hadde fått en ny mulighet til å komme nærmere hverandre, eller 

i det minste nærmere aktørene på skjermen: ”TV ends representation at a distance and involves one 

in the immediate confrontation of an image” (McLuhan og Powers 1989:101). I 1960 erklærte kong 

Olav NRK fjernsynet for offisielt åpnet. Selv om mange TV-stasjoner har vært statlige og nasjonalt 

orienterte har utbredelsen av TV har hatt en internasjonal karakter, blant annet gjennom handel med 

programmer og billedmateriale til nyhetssaker. I likhet med radio fikk TV en global rekkevidde da 

kommunikasjonssatellittene kom på 60-tallet (Thompson 1995:159). Satellittene kan 

kostnadseffektivt nå en stor del av jorda på samme tid. ”The use of satellites for television traffic is 

perhaps the most obvious feature of the ’revolution’ in communications in recent years” 

(Mohammadi 1997:61).  

Under optimismen og troen på teknologien på 60-tallet lanserte McLuhan metaforen ”den 

globale landsby”, som et bilde på global samhørighet eller et globalt samfunn (McLuhan og Powers 

1989, Volkmer 1999). Det visjonære begrepet var tuftet tanken om at samme type informasjon 

skulle bli tilgjengelig for et publikum over hele verden. I ettertid har noe av kritikken mot begrepet 

handlet om at informasjonsstrømmene er fragmenterte. Publikum har svært mange tilbud å velge 

mellom og medieinnholdet er gjerne også myntet på spesielle grupper, noe begrepet 

”narrowcasting” viser til (Volkmer 1999, Morley og Robins 1995:4). Samtidig har svært mange 

mennesker i verden liten mulighet til å ta delta i den teknologiske revolusjonen fordi de mangler 

ressursene som trengs (Thussu 2000, Paolini 1999). Tanken om at alle i verden samles på ett sted 

var kanskje for optimistisk eller romantiserende? Alle i hele verden kan vanskelig føle en nærhet til 

hverandre som ligner den man kan få i en landsby. Ved enkelte spesielle hendelser, som 

månelandingen eller bryllupet mellom Diana og prins Charles, kan imidlertid flere hundre millioner 
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mennesker være sammen om å følge det som skjer, selv om alle sitter hjemme i sin egen stue 

(Dayan og Katz 1992). 

Til tross for tanken om den globale landsby og en rekke studier av internasjonal 

kommunikasjon snakket man ikke om globalisering på 60-tallet. Selv på slutten av 80-tallet var 

begrepet globalisering knapt i bruk, verken i akademisk litteratur eller dagligtale (Giddens [1999] 

2002:7). Men i 1985 ble CNN International lansert, Brasil ble det første søramerikanske landet med 

sin egen satellitt, Brazilsat, og organisasjonen Reporters Sans Frontières ble dannet (Thussu 

2000:278-9). Den første rene satellitt-TV-kanalen, Sky, startet sine sendinger i 1989. På 80-tallet 

begynte bruken av internett å vokse i vitenskapsmiljøer, og i 1989 kom The World Wide Web 

(WWW) til verden (Dearnley og Feather 2001:31, Thussu 2000:278-9). WWW har gjort det enklere 

å bruke internett til å søke etter informasjon og komme i kontakt med hverandre. Med Golfkrigen i 

1991 ble CNN for alvor en global nyhetsleverandør og i løpet av 90-årene sendte stadig flere TV-

kanaler nyheter hele døgnet. I dag har vi pod-casts, web-TV og nyhetstjenester på mobilen. Den 

teknologiske utviklingen har vært enorm siden 80-tallet, og verden er blitt knyttet sammen i et nett 

av kabler og satellittsignaler.  

 

3.3 Vestlig globalisering? 

Et utbredt tema i studier av internasjonal kommunikasjon er den dominerende posisjonen en 

håndfull vestlige8 land, og selskaper i disse landene, besitter (Thussu 2000, Paolini 1999). De største 

nyhetsbyråene har alle sitt utspring i USA, Storbritannia eller Frankrike. Det er i hovedsak vestlige 

aktører som har lagt kablene, startet internasjonal kringkasting og skapt internett – og hatt en stor 

grad av kontroll over både teknologi og medieinnhold (Thussu 2000). Satellittkommunikasjon og 

annen medieteknologi er gjerne svært kostbart, og markedet domineres dermed av tunge, vestlige 

aktører som AOL-Time Warner og Murdochs News Corporation (Mohammadi 1997:57). Også 

globaliseringsteori og debatten om globalisering har vært preget av en vestlig orientering (Paolini 

1999, Curran og Park 2000). Spørsmålet blir dermed: Har globaliseringen ført til at verden er knyttet 

sammen med gjensidige informasjonsstrømmer eller er globaliseringen i hovedsak vestlig? 

På slutten av 90-tallet stod en betydelig del av verden fortsatt utenfor den 

kommunikasjonsteknologiske utviklingen. Ifølge Sachs var ”around a third of the world’s 

                                                 
8 Med vestlige land menes i hovedsak landene i Nord-Amerika og Europa. Uttrykk som ”Vesten og resten” eller 
”Nord og Sør” er upresise verktøy. Latin-Amerika ligger like mye til vest som USA. Da Huntington skrev boken 
Clash of Civilizations i 1996 var han i tvil om han skulle inkludere Latin-Amerika som en del av den vestlige 
sivilisasjon eller ikke (Fernández-Armesto 2003:166). Australia og New Zealand gjerne som en del av Nord, selv 
om de ligger på den sørlige halvkule. Jeg velger likevel å holde fast på begrepene Nord, Sør, vestlig og ikke-
vestlig, ettersom de er utbredt kjente, fordi man fortsatt mangler bedre og mindre stigmatiserende begreper, og 
fordi begrepene brukes i mye av litteraturen jeg henviser til. 
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population […] technologically disconnected, neither innovating at home nor adopting foreign 

technologies” (sitert hos Seib 2002:112). Situasjonen har trolig ikke endret seg mye. I Kina ble TV 

utbredt først i 80-årene og mange steder på landsbygda i Sør er det radio, og ikke TV, som har vært 

det viktigste mediet (Thompson 1995). Ifølge UNDPs ”Human Development Report 2006” bruker 

39 prosent internett i Norge (tallene er fra 2004). Til sammenligning bruker bare to prosent i Afrika 

sør for Sahara internett. I Latin-Amerika er andelen internett-brukere 12 prosent. Disse tallene sier 

noe om muligheten for å motta informasjon. 

Mulighetene for produksjon og distribusjon av informasjon er antakelig også mindre i Sør. 

En utbredt forståelse tilsier at selskaper i Nord sender ut sine medie- og kulturprodukter, mens 

mennesker i Sør er redusert til å være mottakere – i den grad de har mulighet (Shohat og Stam 

1994:30). Landene i Sør er imidlertid et stadig viktigere marked for transnasjonale annonsører 

(Mohammadi 1997). Enkelte kritikere har derfor sett på globalisering som en form for vestlig 

kulturimperialisme (Thussu 2000). Teorien om kulturimperialisme vil bli omtalt i et avsnitt 

nedenfor. Først noen ord om nordamerikansk mediemakt i Latin-Amerika. 

 

3.3.1 Latin-Amerika som bakgård 

I 1823 definerte USAs president James Monroe hele det amerikanske kontinentet som USAs 

interessesfære, og han slo fast at USA ikke ville tolerere at europeiske makter blandet seg inn i 

amerikanske anliggender (Fuglestad 1994:164). Monroe-doktrinen har bidratt til at Latin-Amerika 

har fått tilnavnet ”USAs bakgård”. Etter 1823 har USA styrket sin makt i Latin-Amerika, og 

maktbruken har til tider tatt form av ren utnytting. Ifølge Cox (2004) kan ikke USAs forhold til 

Latin-Amerika kalles for noe annet enn imperialisme. USAs dominans er tydelig i latinamerikanske 

media. I artikkelen ”Latin America and the United States: Flaws in the Free Flow of Information” 

(1979) går medie- og utviklingsforskerne Beltrán og Fox de Cardona systematisk gjennom USAs 

mediemakt i Latin-Amerika. De konkluderer slik: 

 
The mass communication system of Latin America is so strongly permeated by economic, political and 
communication institutions of the United States of America that it is not unwarranted to talk of a case of foreign 
domination. Most of the main mass media in this region, and especially the electronic ones, are directly and 
indirectly penetrated by major U.S. interests (Beltrán og Fox de Cardona 1979:61). 
 

Gjennom sin mediemakt har nordamerikanske selskaper tjent gode penger – og samtidig tjent USAs 

politiske linje. Listen over eierskap og andre faktorer som påvirker er svært lang. For eksempel var 

USA-baserte TV-kanaler som CBS, NBC og ABC blant de viktigste investorene da latinamerikansk 

radio og TV ble etablert. Videre har nordamerikanske reklameselskaper vært de tyngste i de fleste 

latinamerikanske landene, og deres hovedkunder har vært selskaper fra USA. På 60- og 70-tallet 
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stod de nordamerikanske nyhetsbyråene UPI og AP for rundt 80 prosent av de internasjonale 

nyhetene i Latin-Amerika. I mange land har byråene også kontrollert en stor del av nasjonale og 

regionale nyheter. Filmer, TV-program, tegneserier, magasiner og musikk fra USA hatt en betydelig 

andel av markedet i Latin-Amerika. Såkalte sikkerhets- eller propagandakontorer i USA har operert 

aktivt i Latin-Amerika og tidvis brukt uetiske og ”udemokratiske” metoder (Beltrán og Fox de 

Cardona 1979). USA-baserte selskaper har fortsatt store eierinteresser og markedsandeler i 

latinamerikanske medier, men regional og lokal innholdsproduksjon har økt. TV-kanalene i de fleste 

landene har nå langt færre timer med USA-produserte programmer (Fox og Waisbord 2002). 

 

3.3.2 Krav om en ny internasjonal informasjonsorden 

På 1970-tallet kritiserte land i Sør de internasjonale nyhetsstrømmene for å gå i én retning, en ”one-

way flow”, fra den første, kapitalistiske verden til resten av verden. Folk i Sør mente at de kom for 

lite til orde med sine egne versjoner av virkeligheten, og at kommunikasjonsressursene var 

urettferdig fordelt (Carlsson 1998, Garbo 1981). Kritikken handlet også om en mangel på respekt 

for kulturell identitet, den dominerende posisjon enkelte vestlige selskaper hadde og hvordan dette 

truet enkelte nasjoners uavhengighet. Mange mente at det internasjonale nyhets- og 

informasjonssystemet var til for å møte behovene til den rike delen av verden (Carlsson 1998:247). 

På 70-tallet oppstod kravet om en ny verdensorden for informasjon og kommunikasjon (NWICO). 

Debatten utviklet seg i UNESCO, som satte MacBride-kommisjonen til å analysere den rådende 

situasjon. Rapporten fra kommisjonen kom i 1980 og inneholdt et kritisk syn på 

kommersialiseringen av nyhetstjenester (Garbo 1981:15). Forslagene i rapporten handlet blant annet 

om demokratisering og utvikling av landene i Sør. Kravene om handling gjaldt imidlertid først og 

fremst Sør selv, mens Nords rolle i stor grad ble å yte bistand. Forsøkene på å knesette nye 

prinsipper for internasjonal nyhetsdekning mislyktes og sporene etter beslutningene om at de rike 

skulle bistå i medieutvikling i Sør er små (Carlsson 1998).  

Interessant nok fremmet USA krav som lignet dem i NWICO-debatten tidlig på 1900-tallet. 

Da mente mange nordamerikanere at USA ble dårlig behandlet av de europeiske nyhetsbyråene. En 

av kritikerne hevdet at ”Mange europeere tror at indianere, jenter i badedrakt og gangstere vrimler 

på gatene våre og at landet står i umiddelbar fare for å bli overtatt av den organiserte kriminaliteten” 

(Mellum og Sogstad 1981:38).  

 

3.3.3 Kultur- og medieimperialisme 

Teorien om kulturimperialisme var en kritikk som vokste fram på 60-tallet og tiårene deretter 

(Curran 2002, Thompson 1995). Kritikken har i korte trekk gått ut på at globaliseringen av 
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kommunikasjon har vært drevet av kommersielle aktører med utspring i Vesten, ofte i samsvar med 

politiske eller militære interesser, og med det resultat at flere ”tradisjonelle” kulturer er blitt 

overkjørt av vestlig kapitalisme (ibid.). Tett knyttet til kulturimperialisme er medieimperialisme, 

som kan defineres slik:  

 
the process whereby the ownership, structure, distribution or content of the media in any one country are singly 
or together subject to substantial external pressures from the media interests of any other country or countries 
without proportionate reciprocation of influence by the country so affected (Boyd-Barrett 1977:117). 
 

Teorien om kulturimperialisme forutsetter en påvirkning som vil være vanskelig å måle. Også 

effekten av medieimperialisme vil være vanskelig å måle, men man kan i det minste kartlegge hvem 

som eier, produserer og sprer forskjellig medieinnhold. På 80- og 90-tallet ble imidlertid 

imperialismeteoriene kritisert, på grunnlag av at kommunikasjonen ikke gikk i bare én retning og at 

Vesten ikke var enerådende (Curran 2002). Globale informasjonsstrømmer går i flere retninger og 

påvirkes av flere aktører. Ved starten av 1990-tallet ble brasilianske og meksikanske TV-program 

solgt i stor skala til latinamerikanske og europeiske kanaler, samt spanskspråklige kanaler i USA 

(Fox og Waisbord 2002:18-19). Det ser imidlertid til å være slik at det først og fremst er 

underholdningsprogram som telenovelas (såpeoperaer) som strømmer ut av Latin-Amerika. Innen 

nyhetsdekningen er det få sterke produkter eller aktører som utfordrer de nordatlantiske. En av disse 

få aktørene er det alternative nyhetsbyrået Inter Press Service (IPS). IPS ble etablert i Latin-

Amerika i 1964, og har satt søkelyset på tema som berører land i Sør (Boyd-Barrett og Rantanen 

1998:191, Thussu 2000). Byrået spilte en viktig rolle på 70- og 80-tallet, spesielt i Latin-Amerika, 

men sakket akterut på 90-tallet. De siste årene har også arabiske TV-kanaler som Al Jazeera og Al 

Arabia kommet til og bidratt med en ”motstrøm” som utfordrer vestlige media på det globale 

nyhetsmarkedet. Kanskje aktører som Al Jazeera, og eventuelt også Telesur, trekker verden i retning 

av en ny informasjonsorden? Enkelte teoretikere har pekt på en form for omvendt kolonialisering 

(reverse colonisation): ikke-vestlige land påvirker nå utviklingen i Vesten (Giddens [1999] 

2002:16). Dette kan for eksempel handle om at Brasil sprer sine telenovelas over hele verden, eller 

at Florida og California preges av den store andelen latinos som har flyttet dit.  

Kritikerne av kulturimperialismeteorien har videre understreket at kulturene i Sør ikke var 

”urørt” og upåvirket av krefter utenfra før globaliseringen og at de ikke nødvendigvis blir underlagt 

USAs verdier og vestlig kapitalisme. De mener imperialismeteoretikerne har undervurdert folks 

evne til å være kritiske og tolke informasjon på bakgrunn av egne erfaringer (Curran 2002). De siste 

årene har flere globaliseringsteoretikere lagt vekt på at globaliseringen heller innebærer større 

bevissthet om andre folk og land, og at verden er koblet sammen på en dypere måte enn før. 
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Globaliseringen kontrolleres ikke av stater eller store selskaper, og effektene av prosessene merkes i 

betydelig grad også i Vesten (ibid.).  

De mulighetene som ligger i nye medier vil kanskje sørge for mer pluralistiske bilder av 

verden. ”The apparent growth of alternative media and the possibilities opened up by the Internet 

are […] seen to be a trend towards the disruption of the one-way flow of information” (Thussu 

2000:79). For eksempel klarte den folkelige zapatist-bevegelsen i Mexico å fange 

oppmerksomheten til mennesker verden over, og ikke minst nasjonale og internasjonale media, ved 

hjelp av internett på midten av 90-tallet (Skogseth 2005). ”Essential in their strategy was the 

Zapatistas’ use of telecommunications, videos and of computer-mediated communication, both to 

diffuse their messages from Chiapas to the world (…), and to organize a worldwide network of 

solidarity groups that literally encircled the repressive intentions of the Mexican government” 

(Castells 1997:80). Thussu (2007) slår fast at strømmen av globale medieprodukter ikke lenger går 

én vei. Motstrømmene er styrket både hva gjelder kvantitet og kvalitet. ”The media and 

communication contra-flows can shape cultural identities, energise disempowered groups, and help 

create political coalitions and new transnational private and public spheres” (Thussu 2007:4) 

Til tross for slike tendenser har Nord fortsatt større makt over nyhetsbildene i verden enn 

Sør. Som Curran (2002:179) peker på ser det ut til at globalisering av media først og fremst fører 

med seg endringer innen fiksjon og musikk, og i liten grad innen nyheter. Ifølge Paterson (2001, 

2006) er det pluralistiske mediebildet en myte: 

 
it begins to seem that the diversity of information offered by the Internet is a mythical aspect of information 
globalisation and convergence. Discourse on international events of consequence within the global public sphere 
– to the extent one exists – is substantially determined by the production practices and institutional priorities of 
two information services (Paterson 2001:89).  
 

De to informasjonstjenestene Paterson sikter til er AP og Reuters. Han mener store byråer som disse 

bare har fått enda mer makt de siste årene. De dominerende nettavisene og nettstedene gjør lite 

annet enn å distribuere arbeidet til byråene (Paterson 2001, 2006). Slik opprettholdes et homogent 

bilde av verden, med utgangspunkt i London og New York. Med støtte i et utvalg studier påstår 

Paterson at internett verken er interaktivt eller pluralistisk. 

 

3.3.4 Fører globalisering til tettere bånd eller en større kløft?  

Ifølge Paolini (1999) framstilles den såkalt tredje verden9 på tre ulike vis innen globaliserings-

diskursene. For det første blir denne delen av verden gjerne ignorert. Hvis den inkluderes er det som 

                                                 
9 Inndelingen av verden i tre (evt. fire) deler er problematisk. ”Den tredje verden” har i grove trekk favnet om 
Latin-Amerika, Afrika og Asia, men man kan stille et stort spørsmål ved hvilken verden for eksempel Brasil 
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en blind flekk, med mennesker som ikke uttaler seg og ikke blir spurt om noe. Den andre måten å 

betrakte land og folk i Sør på, er som noe annet eller ”de andre”, hvis fremste funksjon er å stå i 

motsetning til ”oss” og Vesten. Den tredje framstillingen peker eksplisitt på ulikhet og 

urettferdighet, og understreker Sørs marginaliserte og perifere stilling.  

Innenfor denne tredje tilnærmingen kommer gjerne kritikken mot ideen om globaliseringens 

homogeniserende effekt tydeligst fram. Noen mener at i stedet for større likhet og et større 

fellesskap leder globalisering til en voksende kløft mellom rike og fattige (ibid.). Bendaña (2004) er 

blant dem som mener at utviklingen av medieteknologi bare forstørrer forskjellene: ”While 

introducing some to alternative knowledge, the many are still left behind in a ’digital divide’ that is 

broadening instead of shrinking” (Bendaña 2004:46-7). 

Giddens ([1999] 2002) hevder at de som ser på globalisering som noe som skaper større 

ulikhet gjerne har en snever forståelse av globalisering, basert på markedskonkurranse og frihandel. 

Ifølge ham skyldes dessuten ikke Afrikas problemer effekter av globalisering, men heller at de 

afrikanske landene står utenfor viktige globaliseringsprosesser. Men hvis betydningen av å stå 

utenfor har stadig større negative konsekvenser vil det antakelig bety lite for afrikanere hvorvidt 

årsaken er en dårlig stilling innenfor eller utenfor globaliseringsprosessene. Ifølge Giddens økte 

imidlertid de økonomiske forskjellene mellom folk og land først og fremst i perioden fra 1860 til 

1960, i forbindelse med industrialiseringen, og forskjellene har siden vært stabile eller blitt mindre 

(Giddens [1999] 2002:xxvii). 

Hva så med forskjellene i ulike folks framstillinger av hverandre? Er de i endring? Noen 

teoretikere peker på at globalisering har ført til en global offentlighet, eller en global sfære, at andre 

kulturer blir synligere innenfor ens egen kultur og at man blir mer bevisst resten av verden (Hjarvard 

2003:43, Volkmer 1999). Said mener imidlertid at stereotypiene er blitt forsterket i den elektroniske 

postmoderne verden. Han viser til at TV, filmer og media generelt har tvunget informasjon inn i 

stadig mer standardiserte former (Said [1978] 2004:37). På den ene siden kan vi støtte dette synet 

ved å peke på de raske nyhetsoppsummeringene i etermediene og de enkle, korte nyhetssakene i 

avisene. Nyhetstjenester til mobiltelefoner eller på skjermer i taxier og på flyplasser gir oss bare én 

setning av hver nyhet. Det kan hevdes at denne presentasjonsformen bare forsterker de fordommer 

og den mangel på innsikt som finnes. Bourdieu (2000) er blant dem som er av denne oppfatningen. 

Han mener at TV har hatt en forenklende og vulgariserende effekt på informasjon og kultur de siste 

tiårene. Slik han ser det skyldes utviklingen blant annet journalistenes flokkmentalitet og 

forkjærligheten for dramatisering, sterke følelser og lettfattelige tema. På den andre siden kan vi 

                                                                                                                                                         
tilhører. Som Paul Rabinow (1992) peker på i artikkelen A Modern Tour of Brazil rommer Brasil både fattigdom, 
favelas og kaos og svært moderne byer, en betydelig data- og bilindustri og et av verdens største BNP. 
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spørre om ikke stereotypiene hadde enda bedre levekår før man fikk radio og TV, ettersom 

mennesker da må ha visst enda mindre om hverandre. Går vi tilbake til kolonitida ble folk langt 

borte gjerne framstilt som enkle barbarer, slik blant andre Said selv har vist ([1978] 2004). 

Ved siden av påstandene om at stereotypiene er blitt forsterket i vår tid med globalisering 

står spørsmålet om TV ikke har sørget for en større grad av nasjonal framfor global orientering. 

Både radio og TV ble hovedsakelig, i det minste i Europa, skapt innen en nasjonal ramme og med 

statlig eierskap og regulering. Man kan derfor hevde at globaliseringsprosessen paradoksalt nok ble 

satt i revers da etermediene kom (Curran og Park 2000:10). TV-kanalene er riktignok langt mindre 

regulert og mer transnasjonale i dag enn ved starten, men de har likevel fortsatt en sterk nasjonal 

orientering. En studie av dansk TV viser at dereguleringen på slutten av 80-tallet førte til flere 

utenlandske programmer, men at TV-kanalene samtidig ble mer opptatt av det danske (Søndergaard 

2003). Dansk nasjonalitet er blitt varemerket for kanalene DR og TV2. De har suksess med å lage 

programmer som ligger nær publikummets virkelighet. Ifølge Søndergaard har nasjonal identitet 

antagelig blitt viktigere som en følge av globaliseringen. Flere med ham mener at globalisering ikke 

leder til noen form for kulturell homogenisering dominert av konsumkultur fra USA, men heller 

bidrar til at lokale særtrekk forsterkes (ibid.:98). I Latin-Amerika har nasjonal identitet spilt en viktig 

rolle i utviklingen av TV- og radioinnhold (Morley og Robins 1995:67, Fox og Waisbord 2002). 

Blant annet fordi nasjonalistisk TV i en del tilfeller har hatt rot i et ønske om politisk kontroll, men 

også fordi radio og TV har gitt folk fra forskjellige steder en ny opplevelse av en nasjonal enhet. Når 

valget mellom nasjonale og utenlandske programmer finnes, foretrekker gjerne latinamerikanere 

sine egne (Fox og Waisbord 2002:15). 

Mediene er i stor grad nasjonalt baserte. Film og musikk er riktignok blitt svært globalisert, 

men aviser er først og fremst lokale eller nasjonale og de fleste TV-program er produsert nasjonalt – 

selv om de kan være versjoner av internasjonale programkonsept (Curran 2002, Curran og Park 

2000). CNN og BBC World når et relativt lite publikum sammenlignet med alle de nasjonale TV- og 

radiokanalene. Forskjellige nasjoner har forskjellige språk, politiske systemer og kulturelle 

tradisjoner som media må forholde seg til (ibid.). Vi kan imidlertid se det nasjonale som et spor som 

går parallelt med det globale. Forholdet mellom ulike deler av verden er ikke nødvendigvis preget 

enten av tettere bånd eller en større kløft, men nyanser av begge deler. Akkurat som det globale og 

lokale lever ved siden av hverandre og ved hjelp av hverandre (Volkmer 1999). 

Globaliseringsteoretikeren Robertson bruker begrepet ”glocalization” for å uttrykke dette doble 

forholdet (Thussu 2000).  

Hvordan man forstår utviklingen de siste tiårene er avhengig av øynene som ser. Curran og 

Park (2000) trekker fram to teoretiske retninger som ser forskjellig på globalisering: politisk 
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økonomi og kulturteori. Innen politisk økonomi legger man vekt på kapitalistenes seier, politisk 

homogenisering og svekkelsen av progressive folkebevegelser. Kulturteoretikere mener på sin side 

at globalisering først og fremst handler om økt internasjonal dialog, større solidaritet og mer makt til 

minoritetene (Curran og Park 2000). På bakgrunn av alle de ulike studiene og teoriene jeg har gjort 

meg kjent med i arbeidet med denne oppgaven vil jeg ikke støtte verken politisk økonomi eller 

kulturteori fullt ut. En posisjon et sted mellom disse to framstår som mer fruktbar og mer realistisk. 

Internett er både preget av tunge kapitalister med mye makt og internasjonalt orienterte bloggere, det 

finnes en flokkmentalitet og ensretting i media samtidig som det er blitt lettere å finne alternativer, 

og det lages navlebeskuende TV-program ved siden av at det lages interessante program om 

mennesker som bor på den andre siden av kloden. 

 

3.4 Diskurs 

Den franske filosofen Foucault var en tidlig og viktig bidragsyter innen diskursteori (Fairclough 

2003:227). Han har flere definisjoner av diskursbegrepet, blant annet: ”the group of statements that 

belong to a single system of formation” (Foucault [1972] 2002:121). En annen av Foucaults 

definisjoner blir gjengitt slik av Shohat og Stam: ”a transindividual and multi-institutional archive of 

images and statements providing a common language for representing knowledge about a given 

theme” (Shohat og Stam 1994:18)10. Tendensene i mediedekningen av Latin-Amerika og latinos 

presentert i kapittel 2 bidrar til et slikt ”arkiv” og et slikt språk. Bruk av negative metaforer som 

presenterer immigranter fra Latin-Amerika som en ”brun flom”, eller stereotypier som forteller at 

meksikanere er banditter, er del av en bestemt måte å snakke om og forstå latinamerikanere på.  

Det finnes en rekke forskjellige former for diskursteori. Innen de mer samfunnsfaglig eller 

sosialt orienterte tilnærmingene ser man først og fremst diskurs i forhold til den sosiale konteksten 

til språkbruk, mens lingvister tradisjonelt har konsentrert seg om språk og språkbruk (Garrett og 

Bell 1998:2). I denne oppgaven ligger en sosial orientering til grunn. Journalistiske metoder, sjangre 

og arbeidsrutiner, samt politiske, historiske og sosiale forhold vil i ulik grad bli trukket inn for å 

kontekstualisere og forsøksvis forklare dekningen av Latin-Amerika slik den ser ut på trykk.  

Den engelske diskursteoretikeren Fairclough identifiserer flere måter å bruke begrepet 

diskurs på. Som abstrakt begrep viser diskurs til språkbruk som sosial praksis (Fairclough 2003:26). 

Sosial praksis er den sosiale konteksten en kommunikativ handling er en del av, og det innebærer, 

slik jeg forstår Fairclough, alt fra kunnskap og representasjoner til holdninger, normer og verdier. 

                                                 
10 Shohat og Stam oppgir dessverre ingen referanse til hvor Foucault har skrevet dette. Også andre teoretikere, 
som for eksempel Thrift og Olds (2003), i en bok om økonomisk geografi, bruker sitatet uten å oppgi referanse. 
Jeg har lett i flere av Foucaults egne bøker uten å finne originalsitatet. 
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Noe annerledes blir da forståelsen av én konkret diskurs, som viser til en måte å bruke språk på som 

innebærer at sider ved verden, eller virkeligheten, presenteres på en bestemt måte (ibid.). I tillegg, 

og i denne sammenhengen underordnet, kan diskurs handle om en bestemt måte å opptre på, og 

snakke på, knyttet til sosial eller personlig identitet. Fairclough bruker en direktørs stil som 

eksempel på en slik type diskurs. Et annet eksempel kan være en journaliststil, som innebærer visse 

måter å te seg på, blant annet for å virke troverdig. Alle disse forståelsene av diskurs vektlegger 

imidlertid at diskurs ikke bare handler om en gruppe uttalelser eller et stort arkiv av forståelse (jfr. 

Foucault ovenfor), men at et aktivt aspekt står sentralt: diskurser produseres, fortolkes, opprettholdes 

og endres. 

Ulike sosialt orienterte retninger innen diskursanalyse, som kritisk diskursanalyse, 

diskurspsykologi og Laclau og Mouffes diskursteori, deler alle en klar enighet om at ”våres måder 

at tale på ikke afspejler vores omverden, vores identiteter og sociale relationer neutralt, men spiller 

en aktiv rolle i at skabe og forandre dem” (Jørgensen og Phillips 1999:9). Dette dialektiske aspektet 

er tydelig hos Fairclough, som vektlegger at diskurser inngår i konstruksjoner av kunnskap og at det 

til enhver diskurs finnes alternative, ofte konkurrerende, diskurser (Fairclough 1995, 2003). Med 

utgangspunkt i denne forståelsen kan vi si at usynliggjøring at latinamerikanere og bruk av negative 

metaforer og stereotypier både bygger på eksisterende diskurser og opprettholder eller skaper nye 

forståelser av latinamerikanere. Det finnes ulike forståelser av Latin-Amerika og alle er 

nødvendigvis ikke negative, men noen måter å framstille dette kontinentet på vinner over andre. 

 

3.5 Kritisk diskursanalyse 

Den nederlandske medieforskeren van Dijk har lenge vært en ledende teoretiker innen kritisk 

diskursanalyse (Garrett og Bell 1998:6). Et grunnleggende spørsmål for van Dijk har vært hvordan 

samfunnsstrukturer er relatert til diskursive strukturer. Han har vært opptatt av å inkludere 

produksjon og tolkning av diskurser i sin teori og metode, som bærer navnet sosiokognitiv analyse 

(van Dijk 1988a). Hans tilnærming er en del av såkalt kritisk diskursanalyse, og rasisme og ideologi 

har vært viktige temaer i hans studier. En annen sentral diskursteoretiker, nevnte Fairclough, er i 

likhet med van Dijk opptatt av språk, diskurs og makt i samfunnet (Fairclough 1998, 2003). Denne 

oppgaven vil først og fremst bygge på van Dijk og Fairclough og deres form for kritisk 

diskursanalyse. Teori og metode er tett knyttet sammen i diskursanalyse. Et skille er likevel til stede 

i denne oppgaven, der teoretiske aspekter presenteres først, mens mer metodiske, konkrete sider av 

diskursanalyse presenteres i metodekapitlet.  

Teoretikerne innen kritisk diskursanalyse ønsker blant annet å synliggjøre sammenhenger 

mellom språkbruk og maktutøvelse. Innen kritisk diskursanalyse forutsetter man at diskursiv praksis 
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– det vil si produksjon og konsum eller fortolkning av diskurser – bidrar til å skape og reprodusere 

ulike maktforhold mellom sosiale klasser (Jørgensen og Phillips 1999:75). Kritiske 

diskursanalytikere betrakter ikke seg selv som politisk nøytrale, ettersom de er politisk engasjert i 

sosial endring i retning av mer like maktforhold i samfunnet (ibid:76). For tida er globalisering og 

nye former for kapitalisme et viktig studiefelt innen kritisk diskursanalyse – og forskernes mål med 

kritiske analyser av globaliseringsdiskurser er å skape en bevissthet som kan forbedre sosiale 

forhold (Fairclough 2003). 

Diskursers påvirkning på maktforhold i samfunnet betraktes som ideologiske effekter 

(Jørgensen og Phillips 1999:75). Fairclough definerer ideologier slik: ”representations of aspects of 

the world which can be shown to contribute to establishing, maintaining and changing social 

relations of power, domination and exploitation” (Fairclough 2003:9). Som et eksempel viser han til 

påstanden om at alle land må være svært konkurransedyktige for å overleve i den nye globale 

økonomien. Ved å se på effektene av et slikt standpunkt, om det for eksempel endrer folks 

holdninger og forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, kan man vurdere om påstanden er 

ideologisk. Skulle man anta at så er tilfelle innebærer det imidlertid ikke at påstanden må være 

usann. Den kan fortsatt være gyldig, men man kan få satt søkelys på at konkurransedyktighet ikke er 

et ”naturlig”, selvsagt krav, en uunngåelig forutsetning eller den eneste mulige løsning (ibid.:9-10). 

Ideologiers viktigste kognitive funksjon er ifølge van Dijk organisering av spesifikke 

gruppeholdninger. Hvem tilhører vår gruppe? Hva gjør vi og hvorfor gjør vi det vi gjør? Hva er vårt 

forhold til andre grupper? Den viktigste sosiale funksjonen er koordinering av medlemmenes sosiale 

praksis, for å kunne oppnå gruppens mål og beskytte dens interesser (van Dijk 1998). Ideologier 

utgjør ifølge van Dijk en aksiomatisk basis (det vil si alt det som ikke trenger forklaring eller bevis, 

men bare virker naturlig eller selvinnlysende) for de mentale representasjoner en gruppe deler.  

 

3.5.1 Polariseringsstrategier: “Vi” er bedre enn “de andre” 

En institusjons eller gruppes ideologi byr som regel på representasjoner av ens egen gruppe og av 

andre. Slike representasjoner er ifølge van Dijk gjerne polarisert: ”We are Good and They are Bad – 

especially when conflicting interests are involved” (van Dijk 1998:25). Dette sitatet fra Shohat og 

Stam (1994) kan illustrere: 

 
Native Americans were called “beasts” and “savages” because White Europeans were expropriating their land; 
Mexicans were derided as “bandidos” and “greasers” because Anglos were seizing Mexican territory; and the 
colonized generally were ridiculed as lacking in culture and history because colonialism, in the name of profit, 
was destroying the material basis of their culture and the archival memory of their history (Shohat og Stam 
1994:18-19). 
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Polariseringsstrategier innebærer at våre gode egenskaper og handlinger – og deres dårlige – 

vektlegges, mens våre dårlige og deres gode sider reduseres eller formildes (van Dijk 1998:33). Slik 

polarisering har en parallell i stereotypier. I forrige kapittel ble Bergs definisjon av stereotypier 

presentert: ”a negative generalization used by an in-group (Us) about an out-group (Them)” (Berg 

2002:15). Hvis vi skal legge Berg og Rodríguez til grunn, eksisterer stereotypier for å fremme en 

gruppes interesser. Ifølge Berg er det først og fremst USAs interesser som bidrar til negative 

diskurser om latinamerikanere (ibid.:4). 

 Som tidligere nevnt har nordamerikanske medieaktører hatt stor makt over utvelgelsen og 

presentasjonen av nyheter fra Latin-Amerika. Dette vil igjen ha påvirket europeiske og norske 

medier. For eksempel viser Ottosen (1993) i en studie av Bergens Tidende i forbindelse med USAs 

invasjon i Panama i 1989, at nordamerikansk TV var avisens viktigste kilde, og at avisen i stor grad 

formidlet det offisielle nordamerikanske nyhetsbildet (Ottosen 1993:65). Ifølge Ottosen var dette 

typisk også for flere andre norske aviser. Men er det slik at norske aviser har adoptert alle valg, 

vinklinger og holdninger fra media i USA? En egen forståelse av hvem ”vi” i Norge er, et eget 

forhold til Latin-Amerika og arbeidet til norske korrespondenter, om så få, taler for at norske aviser 

har en viss selvstendighet. Samtidig identifiserer trolig nordmenn, inkludert norske journalister, seg 

mer med nordamerikanere enn med latinamerikanere, blant annet på grunn av økonomisk og 

sikkerhetspolitisk samkvem og norsk import av kulturprodukter fra USA. 

Polariseringsstrategier må ikke nødvendigvis bygge på imperialisme eller konflikter. 

Annengjøring har alltid eksistert, så lenge mennesker har slitt med å skape sin egen identitet i 

forhold til andre (Eide 2002:29). Ved å vise til hva du ikke er, viser du hva du er. Man kan hevde at 

identitet først og fremst handler om forskjeller (Morley og Robins 1995). I tillegg er media som 

regel svært opptatt av å vektlegge forskjeller (Eide 2002:32). Hvem er rikest og hvem er fattigst? 

Hvem vinner og hvem taper? Selve begrepet annengjøring er blitt brukt om hvordan den 

imperialistiske diskurs skaper sine ”andre” (Ashcroft et al. 1998:171). Den koloniserte ”andre” er 

blitt karakterisert gjennom diskurser om det primitive, kannibalisme og andre ting ”vi” skiller oss 

fra. Eide identifiserer flere former for annengjøring. Vi kan blant annet snakke om en universell og 

spontan identifisering av en selv i forhold til omgivelsene. Flere teoretikere argumenterer for at 

denne formen automatisk har en negativ dimensjon. For at ”vi” skal være normale, må noen være 

unormale (Eide 2002:36). En annen form for annengjøring er den hierarkiske, der grupper av 

mennesker graderes: noen er der nede, noen der oppe. En tredje form for annengjøring innebærer 

usynliggjøring eller symbolsk tilintetgjørelse11. I forrige kapittel gjorde jeg rede for en lang rekke 

                                                 
11 Begrepet symbolsk tilintetgjøring stammer fra en studie om kvinners manglende synlighet i media, utført av 
medieforskeren Tuchman på 1970-tallet (Tuchman 1978). 
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studier som viser at media i stor grad ignorerer Latin-Amerika og det som skjer der. En slik 

usynliggjøring av det som er ”langt borte” handler delvis om at media forfekter nærhet som et 

nyhetskriterium. En klassisk frase i mediemiljøer ble på slutten av 70-tallet uttrykt slik av en 

framtredende avismann i London: ”One Englishman is a story. Ten Frenchmen is a story. One 

hundred Germans is a story. And nothing ever happens in Chile” (Hammarberg 1981:103 på sv., 

Winter, ukjent årstall, på eng.). Utsagnet virker kynisk, men det framstiller et klassisk 

nærhetskriterium i journalistikken (se 3.6), og det kan sies å bygge på en doksisk gradering av 

menneskeverd i media. Det er gjerne slik at media først velger å dekke en katastrofe i utlandet hvis 

eget lands borgere er berørt. Det er for øvrig interessant at avismannen påstår at ingenting skjedde i 

Chile akkurat på 70-tallet. I 1973 stod Pinochet, støttet av CIA, for et militærkupp i landet og i 1976 

ble Operasjon Condor startet i Santiago de Chile. Denne alliansen mellom seks militærdiktaturer i 

Sør-Amerika sørget for at flere hundre tusen mennesker ble bortført, torturert eller drept (Dinges 

2004). Kanskje avismannens utsagn var ironisk ment. Var han ikke arrogant uvitende, men heller 

oppgitt over hvordan media fungerer? Eller bare realistisk? 

 Marginalisering er et annet uttrykk for annengjøring eller usynliggjøring. ”Kort definert 

innebærer marginalisering at noen former for erfaring blir definert som perifere. De får dermed 

mindre betydning for tenkning og prioritering i et samfunn” (Eide 2004a:144, kursiv i original). 

Globalisering kan ha bidratt til at media lettere kan finne fram til informasjon om marginaliserte 

grupper og nasjoner. På grunn av internett er det lettere enn før å finne internasjonale tall, fakta og 

ekspertkilder. Samtidig kan globalisering ha gitt oss så mange muligheter og valg at vi drukner i 

informasjon og faller ned på det allerede kjente, det nære. Det er ifølge Eide (2004a:143) en fare for 

at massene med informasjon gjør at vi blir mindre bevisst de marginaliserte og i mindre grad legger 

merke til det som ikke blir omtalt i media. Ramonet kaller dagens overflod av informasjon en ny 

form for sensur: den demokratiske. ”We no longer notice that much information is withheld from 

us. We don’t notice that there is censorship because we associate censorship with shortage of 

information” (Ramonet 2005:1). Med et enormt tilbud fra TV, radio, magasiner, aviser, rapporter, 

nettaviser, nyhetsbrev, blogger og sms-tjenester blir det vanskeligere for journalister å hente 

informasjon fra kilder som ikke er elektroniske og lett tilgjengelige. Kravet om produktivitet i 

redaksjonene ser ut til å ha økt, og da prioriteres gjerne de mest effektive løsningene. Paradoksalt 

nok kan dette kanskje innebære at mulighetene for å innhente mer informasjon ikke bidrar til at 

bredden og nyansene i informasjonen øker.  
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3.5.2 Diskursorden: Kamp om mening 

Begrepet diskursorden stammer opprinnelig fra Foucault, men brukes annerledes innen kritisk 

diskursanalyse (Fairclough 2003:220). Fairclough beskriver diskursorden som “the social 

organization and control of linguistic variation” (ibid.:24). En diskursorden er en struktur av sjangrer 

og diskurser, eventuelt også bestemte stemmer og stiler, innenfor et gitt sosialt område (Fairclough 

1998:145). Et slikt område kan være en skole, et forskningsfelt eller media. Med sjangrer menes her 

ikke rene journalistiske formidlingskoder, men ”different ways of (inter)acting discoursally” 

(Fairclough 2003:26). Intervju er et eksempel på en slik sjanger, politikerdebatt et annet. Innenfor en 

diskursorden kan man identifisere ulike diskursive praksiser (for nyhetsmedia inkluderer slike 

praksiser blant annet intervjuer, rapporter, morgenmøter, kommentarer, nyhetssaker, interne 

heltehistorier og lesernes lunsjprat om oppslagssaker) og grenser og rangeringer mellom disse. Har 

for eksempel kommentarer om latinamerikansk handelssamarbeid høyere status enn intervjuer med 

kjendiser? Blir resultater fra tippeligaen til viktigere nyheter enn menneskehandel i Brasil?  

Innen journalistikkens diskursorden, som i andre ordner, vil det finnes et såkalt doksisk rom. 

Uttrykket doxa stammer fra Bourdieu og viser til en opplevelse av verden som selvfølgelig 

(Bourdieu [1977] 1993:164). von der Lippe (1991) har knyttet doxa til media ved å se på alle 

temaene som ikke ble tatt opp av media under Golfkrigen. Hun skriver at ”det doksiske rom er det 

rommet som man ikke åpner dørene inn til, og som man således utelukker fra debatt” (von der 

Lippe 1991:151-2). Doxa har en klar parallell til såkalte presupposisjoner. Som doxa er 

presupposisjoner det som tas for gitt, og som bare implisitt er til stede. Presupposisjoner kan bidra til 

å etablere visse presentasjoner av virkeligheten som overbevisende (Fairclough 1995:107).  

 Fairclough er ikke bare bekymret for spenningene innenfor diskursordnene, men også for 

forholdet mellom ulike diskursordner (Fairclough 2003). Diskursordner er i særlig grad åpne for 

endring i møte med diskurser fra andre diskursordner (Jørgensen og Phillips 1999:83). Fairclough er 

opptatt av det han kaller ”conversationalization”, en slags hverdagsligjøring, og ”marketization” av 

diskurser og diskursordner, spesielt innen det offentlige (Fairclough 1998:145). I sin forskning har 

han blant annet sett på hvordan universiteter tar til seg konkurransetankegang og krav om 

markedstilpasning. Media er allerede en del av markedet, godt plantet i spenningsforholdet mellom 

børs og katedral. Tegn på en mulig sterkere markedsorientering kan imidlertid være økte krav til å 

være raskere ute enn konkurrenten med nyheter, og økte krav til høye leser- og seertall. Her kan vi 

se tegn på interdiskursivitet, eller en miks av ulike sjangrer og diskurser (Fairclough 2003:218), i 

forholdet mellom medie- og reklamebransjen. Markedsføringsdiskurser trekkes inn for å selge 

aviser eller TV-programmer, og talemåter fra de to bransjene blander seg med hverandre. Man kan 

også snakke om intertekstualitet, som innebærer at elementer fra andre tekster er tilstede i en tekst 
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(ibid.). En noe bredere forståelse av intertekstualitet er at alle kommunikative hendelser bygger på 

tidligere hendelser  (Jørgensen og Phillips 1999:84).  

 Hegemoniske relasjoner påvirker hvilke diskurser som har størst gjennomslagskraft. 

Fairclough trekker på hegemoniteorien til den marxistisk orienterte Gramsci, som ser politikk som 

en kamp om hegemoni; ”a particular way of conceptualizing power which amongst other things 

emphasizes how power depends upon achieving consent or at least acquiescence rather than just 

having the resources to use force, and the importance of ideology in sustaining relations of power” 

(Fairclough 2003:45). For eksempel vil ulike grupper, som fagforeninger og aksjeeiere i media, har 

interesse av at deres syn på medias rolle skal ha status som naturlig og universelt. Her kan man 

trekke en parallell til Bourdieus feltteori. Likhetene er flere mellom journalistikkens diskursorden og 

det journalistiske felt. Som felt er journalistikken et mikrokosmos med egne normer og regler, 

definert av sin posisjon i verden og av forholdet til andre mikrokosmos (Bourdieu 2000:59). Innen 

det journalistiske feltet vil det blant annet være ulike meninger om hvem som er skikkelige 

journalister og hva som er god journalistikk (Hovden 2004:2). Ifølge Bourdieu veier den 

kommersielle delen av det journalistiske feltet tungt, og feltet er også svært utsatt for påvirkning fra 

krefter utenfra, avhengig som media er av opinionen og markedets velvilje (Bourdieu 2000:76). Han 

mener også at TVs betydning har vokst enormt i siste halvdel av 1900-tallet, slik at dette mediet nå 

er det dominerende innen journalistikkfeltet. Den franske sosiologen har lite empiri å vise til, men 

han skriver likevel at TV har bidratt til mer vold og sex, mindre analyse, økt dramatisering og 

sterkere nasjonalisme. Han kritiserer TV for ikke å gi borgerne de relevante opplysningen man 

trenger for å kunne utøve sine demokratiske rettigheter (ibid.:31).  

 Bourdieu, van Dijk og Fairclough kan alle sies å tilhøre en intellektuell elite, og de har i 

større eller mindre grad en antikapitalistisk agenda. Kanskje de hver på sin måte framhever et 

urealistisk syn på hvilken rolle media kan fylle? Så lenge media må skaffe inntekter gjennom 

annonsører og publikum må produktet tilpasses etterspørselen. På den ene siden kan det hevdes at 

disse teoretikerne ikke legger stor nok vekt på etterspørselen, mens de på den andre siden kanskje 

legger for stor vekt på å forklare medias innhold med teorier om makt og økonomi. Det kan hevdes 

at både Bourdieu og diskursteoretikerne rammes av kritikken nedenfor, selv om den ikke eksplisitt 

er adressert til dem. 

 
It is clear that media products can not be, as they often are, reduced to a response to simple determinations, like 
claims that television content simply reflects the interest of the ruling classes (vulgar Marxism) or that it is 
merely an adaption to the most popular tastes of the audience based on a goal of economic profit in its producers 
(vulgar media economics) (Hovden 2004:4). 
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Det er vanskelig å tro at majoriteten av journalister er del av en kamp for å fremme annengjøring, 

nasjonalisme og et nedlatende syn på utlendinger – slik man kan få inntrykk av når van Dijk, 

Fairclough og delvis Bourdieu, snakker om media, ideologier og hegemoni. Samtidig er det 

vanskelig å kreve at enhver nyhet skal være korrekt, nyansert og opplysende, harde produksjonskrav 

og tidspress tatt i betraktning. Men for de tre teoretikerne – i søken etter å avdekke overordnede 

strukturer - er kanskje ikke slike motargumenter relevante. Journalister kan sies å bli sosialisert inn i 

en viss tankegang som gjør at de tar delvis ubevisste valg, som fører til at medias framstilling av 

verden utenfor blir nedlatende, selv om journalistene personlig ikke ønsker det slik. Dette må være 

grunnlaget for de tre teoretikernes kritikk. Nedenfor presenteres ulike syn på hvordan 

nyhetsredaksjoner prioriterer saker. 

 

3.6 Nyhetskriterier og mekanismer i redaksjonene  

Hvilke kriterier som ligger til grunn for at noe blir til nyheter finnes det mange meninger om.  

Ifølge Roksvold (1989) velger media helst saker som møter krav om aktualitet, sensasjon, 

identifikasjon og vesentlighet. Han utdyper det noe vage kriteriet vesentlighet med ord som nytte, 

opplysningsverdi og omfang. Behovet for identifikasjon handler ifølge Roksvold om bekjenthet, 

hverdagssituasjoner og dagdrømmer (Roksvold 1989:27). Identifikasjon er nært knyttet til 

personfokusering. Østlyngen og Øvrebø ([1999] 2000) trekker i tillegg fram konflikt som et viktig 

kriterium og arbeidsverktøy. Journalisten leter etter konflikt og maktkamp. 

Nærhet er et annet sentralt kriterium. En nyhet bør blant annet være nær i tid. Jo kortere tid 

siden noe skjedde, desto større sannsynlighet er det for at media er interessert. Kulturell og 

geografisk nærhet er andre faktorer som gir økt nyhetsverdi. Vi er mest opptatt av det som skjer med 

oss selv og de som ligner oss. (Prakke i Schwebs og Østbye [1988] 1995:100). Tidvis vil riktignok 

kulturell eller geografisk nærhet være underordnet kriterier som konflikt og dramatikk, noe vi kan se 

i dekningen av Midt-Østen-konflikten. Norske nyhetsmedia ser for tida ut til å omtale palestinere 

oftere enn canadiere, og irakere oftere enn svensker.  

Kravet til nærhet i tid impliserer at nyheter først og fremst er basert på enkelthendelser, ikke 

langsiktige prosesser. Strukturelle trekk som sult, diskriminering eller forurensning taper i 

konkurranse med akutte ulykker og katastrofer. Media prioriterer såkalt punktbelysning framfor 

strukturbelysning (Allern 1996:23). Postman ser en sammenheng mellom punktbelysningen og den 

teknologiske utviklingen. Telegrafen la grunnlaget for tanken om ”dagsaktuelle” nyheter, som 

senere utviklet av andre medier. ”Vi beskjeftiger oss med brokker av begivenheter fra alle kanter av 

verden fordi vi har mangesidige medier som er velegnet nettopp for en slik oppstykket samtale” 
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(Postman sitert hos Allern 1996:23). Teknologien kan ikke bare forbedre, men også svekke 

nyhetsinnsamlingen: 

 
After news terminals were introduced to the NPR [National Public Radio] newsroom in Washington, for 
example, one of the editors said that journalists tended to concentrate more on spot news and to be less analytical 
as a result. The “newness” of the technology increased its salience. With a high level of competition (everybody 
watching everybody else), the concentration on speed can also lead to journalistic errors. A rumour becomes a 
fact and starts off a chain reaction (Wallis og Baran 1990:220).  
 

Det later til å være en utbredt oppfatning at media i en viss grad svikter i forhold til å 

kontekstualisere og forklare sine enkeltnyheter. Allern skriver for eksempel at ”Problemet med en 

slik jevn nyhetsstrøm av små, løsrevne informasjonsbiter er at den sjelden øker forståelsen for det 

som skjer i samfunnet” (Allern 1996:23). Men spørsmålet er om avisene virkelig har vært mye 

bedre til å sette sine nyhetsmeldinger inn i kontekst i tidligere tider.  

 I 1965 kom Galtung og Ruge med artikkelen ”The Structure of Foreign News”, som har hatt 

svært stor betydning for debatten rundt internasjonale nyheter og nyhetsseleksjon. Store deler av 

NWICO-debatten på 70-tallet kan spores tilbake til Galtung og Ruge (Hjarvard 2002:93). Studien 

var blant de første som kritiserte det internasjonale nyhetssystemet (Hjarvard 1993:44). Forskerne 

testet fire avisers dekning av Kongo-krisen, Cuba-krisen og Kypros-krisen opp mot hypoteser om 

nyhetskriterier. De fant en viss støtte for sine hypoteser, men understreket behovet for videre 

forskning. Blant kriteriene som skulle øke nyhetsverdien var elitenasjoner, elitepersoner, samsvar 

med forventninger og negative konsekvenser (Galtung og Ruge [1965] 2002:68). De to forskerne 

fremmet en rekke forslag til bedre utenriksdekning, deriblant mer vekt på det som ikke passer inn i 

stereotypiene, mer dekning av land som ikke er elitenasjoner, bedre journalistopplæring i å oppdage 

og rapportere om langtidsutvikling og mindre fokus på enkelthendelser (ibid.:90-91). 

 Enkelte av hypotesene er blitt bekreftet i noen studier og avkreftet i andre (Hjarvard 2002). 

Dermed er det vanskelig å si noe om hvor gyldige hypotesene er som nyhetskriterier. En valid 

testing av hypotesene bør dessuten innebære at man sammenligner intra-media data (nyhetene) med 

ekstra-media data (alt det som ikke ble nyheter) (Rosengren i Hjarvard 2002:94). Uten en slik 

testing, som riktignok vanskelig lar seg gjennomføre, kan man ikke si om de utvalgte nyhetene 

representerer en forvrenging av virkeligheten. Enkelte har også spurt om ikke nyhetskriterier i 

Europa skiller seg fra de i andre deler av verden. Kanskje preferansen for elitenasjoner og 

elitepersoner er typisk vestlige kriterier? (Hjarvard 1993).  

Galtung og Ruge har fått kritikk for brutalt å forenkle nyhetsprosessen: ”sluttproduktet vert 

vurdert som resultatet av ein transformasjon, og ikkje som eit resultat av mange ulike sosiale 

interaksjonar” (ibid.:56). De såkalte portvaktstudiene, som Galtung og Ruges studie kan knyttes til, 

har som premiss at media velger nyheter ut av en strøm saker som banker på døra. Senere studier 
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har gått vekk fra denne tanken, og tar i stedet utgangspunkt i at journalister og andre som arbeider 

med nyheter ikke bare velger ut og kombinerer informasjon. ”Rather they can be seen to literally 

’produce’ the news in the context of organizational and other social frameworks” (Tuchman 

2002:78).  

Utover de nevnte nyhetskriteriene ser det ut til å være visse mekanismer eller faktorer i 

redaksjonelt arbeid som virker inn på prioriteringen av saker. Her nevnes enkelte slike i korte trekk. 

Journalistenes egne kilder og kontakter spiller en stor rolle for hvilke utspill, rapporter, hendelser og 

annet journalisten får tilgang til (McQuail 1994:215). Videre preger arbeidsforhold og rutiner i stor 

grad hvordan en redaksjon produserer nyheter (Tuchman 1997). En reportasjeleder eller redaktørs 

personlige preferanser, avisens profil og ikke minst avisens økonomiske ressurser vil også spille inn. 

Tilgang til bilder og miksen av saker i avisen er viktig. På en dag med tre saker om katastrofer er det 

vanskeligere å få på en fjerde. Saker nedprioriteres også hvis nyhetsbildet domineres av noen store 

saker avisene mener de ”må” følge. Hva konkurrentene gjør er av avgjørende betydning. På den ene 

siden er avisene opptatt av å ha egne, eksklusive saker, men på den andre er de gjerne redde for å gå 

glipp av de store nyhetssakene.12 Ifølge Bourdieu fører konkurranse mellom media til ensretting og 

banalisering (Bourdieu 2000:34). Media preges imidlertid ikke bare av konkurranse og økonomiske 

krav. Media forventes også å møte krav om ytringsfrihet og folkeopplysning. 

 

3.7 Hvorfor skal media dekke Latin-Amerika? 

Journalistikkens legitimitet hviler i stor grad på medias samfunnsoppdrag, som er knyttet til et 

informasjonsansvar og et krav om kritisk granskning av maktutøvelse. Folkeopplysningstanken 

handler om å sikre kunnskap for alle, og gi et grunnlag for demokratisk deltakelse i samfunnet. 

Ifølge idealet skal media sikre forståelse for demokratiets grunnverdier, deriblant respekten for 

annerledes tenkende (Bech-Karlsen 1996:26). Dette kan forstås dithen at media bør ha en grundig 

utenriksdekning for at norske stemmegivere skal kunne vurdere Norges utenrikspolitikk og 

sammenligne norske forhold med utenlandske. Vi kan også tolke det slik at media har et etisk 

ansvar for å motvirke stereotypier og fremmedfrykt. Som nevnt i kapittel 2 kan den beskjedne og 

stereotypipregede dekningen av latinos i USA ha konkrete, negative følger – og det er et argument 

for en mer omfattende og nyansert dekning. 

I en globalisert verden er det kanskje ekstra viktig at media informerer om hele verden, ikke 

bare det landet man bor i. Nordmenn som vurderer å reise til, studere eller jobbe i et latinamerikansk 

land vil ha behov for oppdatert informasjon. At mange latinamerikanere kommer til Norge er en 

                                                 
12 Flere av disse faktorene er i stor grad basert på egen erfaring som journalist. 
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annen grunn til at nordmenn vil ha fordeler av å kjenne til latinamerikanske forhold er at mange 

latinamerikanere kommer til Norge. En tredje grunn er at den globale kapitalismen kan føre til det 

Spivak kaller ”fjernkontrollerte lidelser” (Landry og Maclean 1996:277), som forurensning eller 

utnytting i land langt borte. Hvorvidt norske Marine Harvest driver havbruk i Chile etter samme 

retningslinjer som i Norge, og hvorvidt Statoils petroleumsaktivitet i Venezuela får følger for 

miljøet og befolkningen i landet vil trolig interessere mange norske lesere. 

 Ifølge Vaage (1989) mener hver tredje nordmann at det er for lite stoff om Sør i riks- og 

regionsavisene, mens to av tre mener mengden slikt stoff er passe. Blant lokalavisleserne mener 

under halvparten at det er nok, mens nær 40 prosent av leserne vil ha mer u-landsstoff (Vaage 

1989:20)13. I en nyere dansk kartlegging av avisleseres preferanser ble det konkludert med at danske 

lesere er lokalt basert, men internasjonalt orientert og interessert i omverdenen (Haahr og Holm 

2003). Dette kan være et grunnlag for å bedre Latin-Amerika-dekningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 I leserundersøkelser er det riktignok en fare for at publikum oppgir at de er veldig interessert i utenrikssaker, 
mens de i realiteten helst leser om lokalstoff, kjendiser og sport. 
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KAPITTEL 4: Metode for den kvantitative og kvalitative analysen 

Fetveit (2000) argumenterer for at medieforskere bør konsentrere seg om hvilken 

forskningskompetanse de trenger for å utføre ulike oppgaver, fremfor å lete etter en egen 

humanistisk metode. Hvilken grad av forskningskompetanse jeg kan legge til grunn, som for 

eksempel teoretisk forståelse, kunnskap om tidligere forskning og evnen til å gi en troverdig 

framstilling, vil da også være helt avgjørende for hvor vellykket denne oppgaven kan bli. Samtidig 

har jeg valgt å sette et forsiktig skille mellom kvantitativ og kvalitativ analyse, fordi deler av 

oppgaven er basert på statistikk og kvantitet, mens andre deler bygger på intervjuer og næranalyse, 

og dermed kvalitet. Nedenfor vil jeg gjøre rede for de ulike tilnærmingene og hvorfor jeg har valgt å 

kombinere dem. 

 

4.1 Triangulering: Å kombinere ulike metodiske tilnærminger 

Denne oppgavens utgangspunkt er kvantitativ metode, fordi jeg analyser mange enheter og 

utvikling over tid. Ved hjelp av denne metoden kan jeg analysere overordnede tendenser i materialet 

og finne svar på for eksempel hvilke tema som omtales mest og minst. Formålet med kvantitative 

undersøkelser er gjerne å klargjøre og generalisere. Det ville vært svært vanskelig, om ikke umulig, 

å beskrive de historiske utviklingstrekkene eller utdype hva som er typisk for Latin-Amerika-

dekningen uten et kvantitativt datamateriale. 

 Samtidig har den kvantitative analysen en begrensning som ligger i at den først og fremst 

sier noe om utbredelse og antall, og lite om tekstenes oppbygging, språk og diskurser. ”Kvantitet 

bestämmer mängd och kvalitet bestämmer art”, skriver Lantz (1993:32). Hun mener at det er 

uinterressant å stille spørsmål om omfang og utbredelse hvis man ikke har kunnskap om hva et 

fenomen består av og hvilke kvaliteter det har. Den kvantitative analysen i denne oppgaven kan for 

eksempel avdekke at det skrives mye om temaet kriminalitet, men hva, hvordan og hvorfor skriver 

avisene om kriminalitet? For å kunne tilnærme meg slike spørsmål bruker jeg også diskursanalyse 

og dybdeintervjuer med korrespondenter og forskere – to former for såkalt kvalitativ metode. 

Diskursanalysen og intervjuene kan bidra til å illustrere og forklare de tendensene jeg finner i den 

kvantitative analysen. Jeg vil for øvrig også bruke en rekke tekster som eksempler i min 

gjennomgang av de kvantitative funnene. 

En slik framgangsmåte, som gjør bruk av flere former for datainnsamling og analyse og 

dermed kombinerer flere perspektiv på samme empiriske område, kalles metode-triangulering 

(Jensen 2002:268). Triangulering kan bidra til økt validitet. Validitet handler om hvorvidt analysen 

er gyldig og relevant i forhold til problemstillingen, og avhenger dermed av hva som er målt 

(Hellevik 1991:159, Østbye et al. 1997:36). Har man målt det man siktet mot å måle? Ettersom jeg 
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blant annet ønsker å undersøke hvilke diskurser som preger dekningen, ville en tradisjonell 

kvantitativ analyse gitt lav validitet. Ved å gjøre dypdykk i enkelte tekster for å finne underliggende 

meninger, samtidig som jeg undersøker dekningens omfang og generelle trekk, vil jeg forhåpentlig 

skrive en rikere oppgave. At mine intervjuobjekter kan kommentere tendensene i materialet og bidra 

med innsikt i medias produksjonprosesser, vil styrke forståelsen av Latin-Amerika-dekningen 

ytterligere.  

 

4.2 Det kvantitative datamaterialets utvalg  

Valg av aviser og årstall for den kvantitative datainnsamlingen er foretatt av forskerne Eide og 

Simonsen, i forbindelse med deres pågående prosjekt Fra halvkoloni til humanitær stormakt. 

Hundre år med ”de andre” i norsk presse. Min oppgave er knyttet til dette prosjektet, og som 

vitenskapelig assistent har jeg deltatt aktivt i prosjektet og blant annet bidratt til valg og 

operasjonalisering av temakategorier. Jeg har også hentet ut mesteparten av materialet (alt når det 

gjelder Latin-Amerika) fra mikrofilm med arkiverte aviser.  

 

4.2.1 Avisene i utvalget 

Blant de sju utvalgte avisene finnes både riks- og regionsaviser fra ulike deler av landet, og aviser 

med ulik politisk tilknytning historisk sett. Samtlige har i en eller annen form eksistert i hele 

perioden som undersøkes her. Utvalgets aviser er Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, 

Dagsavisen, Nordlys, Stavanger Aftenblad og Verdens Gang (VG) 14. Sistnevnte dekker hele landet 

og er i dag avisen med flest lesere. Med unntak av en løs tilknytning til Frisinnede Venstre, da 

avisen het Tidens Tegn, har VG en historie som partipolitisk uavhengig. VG gikk over til 

tabloidformat i 1963 (Eide 1995:210). Konkurrenten Dagbladet, etablert i 1869, ble tabloidavis først 

i 1983 (Hompland 1993). Dagbladets politiske ståsted har variert noe, men i partipressens tid – for 

Dagbladets del fram til 1977 – var avisen Venstres hovedorgan. Dagbladet har alltid bygget på et 

radikalt grunnlag (Høyer 1993). Riksavisen Aftenposten har som Høyres avis vært mer konservativ. 

Aftenposten er for øvrig en klassisk fullformatsavis gjennom hele utvalgsperioden. Dagsavisen, en 

riksavis med sitt tyngdepunkt i hovedstaden, har tradisjonelt vært Arbeiderpartiets avis. I sitt første 

leveår het avisen Vort Arbeide, i 1885 ble navnet endret til Social-Demokraten og i 1923 til 

Arbeiderbladet. Fra 1997 av har avisen hett Dagsavisen. Regionsavisene Bergens Tidende og 
                                                 
14 Det Verdens Gang som ble startet som ”ugeblad for hvermand” i 1868 ble innlemmet i Tidens Tegn i 1923. 
Tidens Tegn ble imidlertid startet av Verdens Gangs redaktør Ola Thommessen allerede i 1910, med hele 
Verdens Gangs redaksjon (Eide 1995:43). I 1919 og 1935 er datamaterialet derfor hentet fra Tidens Tegn. Avisen 
ble lagt ned i 1941 og i 1945 ble nye Verdens Gang etablert i lokalene til Tidens Tegn (ibid.:38). Verdens Gang 
ble til VG i 1952.  
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Stavanger Aftenblad har hatt en posisjon i det politiske sentrum, mens nordnorske Nordlys har vært 

arbeiderpartiavis15.  

 

4.2.2 Årstallene i utvalget  

Følgende årstall er valgt ut: 1902, 1919, 1935, 1953, 1967, 1982, 1991 og 2002. I det første året, 

1902, stod utformingen av Norges nasjonale identitet sentralt. Perioden like etter første verdenskrig 

er representert med 1919. Neste år, 1935, er hentet fra en tid med tilspissing av de politiske frontene 

i Europa. Rasetenkningen var framtredende. Årene 1953 og 1967 er fra en tid preget av den kalde 

krigen, og av at norsk u-hjelp vokste fram samtidig med den norske nasjonsbyggingen etter andre 

verdenskrig. 1982 og 1991 er fra en periode der utviklingspessimismen tok over for -optimismen. 

Ideene om ny økonomisk verdensorden og ny internasjonal informasjons- og 

kommunikasjonsorden hadde lidd nederlag. På slutten av 80-tallet begynte den kalde krigen å ta 

slutt, og nordmenn hadde fått sine første erfaringer med innvandrere og flyktninger fra ikke-vestlige 

land. Utvalgets siste årstall, 2002, var blant annet preget av antiglobaliserings-bevegelsen og nye 

fiendebilder – spesielt på grunn av 11. september 2001. 

Når man velger ut åtte år av hundre vil man nødvendigvis å gå glipp av perioder der 

dekningen av Latin-Amerika kan ha vært spesielt omfattende eller mye mindre enn ellers. Flere 

faktorer peker i retning av at 70-tallet kan ha vært et tiår da Latin-Amerika interesserte norske 

aviser. Sandinistenes langvarige geriljakamp på vei til makten i Nicaragua i 1979 engasjerte mange i 

Norge. I 1973 gjennomførte Pinochet statskupp i Chile, og en rekke chilenere kom til Norge som 

flyktninger i etterkant. Hvis man legger til at 70-tallet var militærdiktaturenes tiår (Fuglestad 1994) 

og at Latin-Amerika spilte en geopolitisk rolle i den kalde krigen, har man flere grunner til å anta at 

dekningen av Latin-Amerika økte på 70-tallet. Det er imidlertid ikke noe mål å inkludere alle 

potensielt atypiske årstall i utvalget. De utvalgte årene skal i første rekke bidra til et bilde av 

generelle tendenser i hele det 20. århundres dekning16.  

Utgangspunktet for utvelgelsen var et ønske om å unngå årstall der avisene antakelig var 

preget av bestemte verdensbegivenheter som berørte det politiske Norge, som for eksempel 

verdenskrigene, oppløsningen av Sovjetunionen eller Oslo-avtalen mellom Israel og PLO i 1993. 

Målet har vært et datamateriale som gjenspeiler den hverdagslige pressedekningen av ikke-vestlige 

                                                 
15 Utvalget kunne evt. inneholdt en lokalavis i tillegg til riks- og regionsavisene, men det var ingen klare, kjente 
kandidater som hadde eksistert i hele perioden. Lokalaviser inneholder dessuten generelt svært lite utenriksstoff. 
Adresseavisen, som dekker Trondheim og Midt-Norge for øvrig, burde imidlertid kanskje vært inkludert, men 
utvalget er uansett bredt og variert, og kan antyde både generelle og mer spesifikke tendenser i norsk presse. 
16 Eide og Simonsen har senere utvidet sitt utvalg med 1928, 1947 og 1976. Disse årene er ikke inkludert her 
fordi all registrering og store deler av analysearbeidet allerede var ferdig da utvidelsen kom, og fordi en utvidelse 
av datamaterialet ville presset på rammene for hovedoppgaven. Jeg vil imidlertid vise til noen av de nye funnene. 
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”andre”. Samtidig kan vi gjennom de utvalgte årene kanskje fange opp dominante diskursive trekk 

fra sentrale historiske og politiske endringer.  

Utvalget er trukket ved å konstruere to syntetiske uker, en på vinteren/våren og en på 

sensommeren/høsten for hver årgang, slik at mandagsavisen i én uke etterfølges av tirsdagsavisen i 

neste uke, og så videre17. Med slike syntetiske uker unngår man at enkeltsaker som dominerer i én 

uke setter for store spor i datamaterialet. I årgangene uten søndagsutgaver har jeg tatt med en ekstra 

lørdag i stedet. Det er trolig få hendelser som lider av at noen måneder aldri er representert, kanskje 

med unntak av enkelte president- eller parlamentsvalg.  

 

4.3 Registrering av artikler 

For å finne og registrere artikler fra helt tilbake til 1902 har vi brukt arkiverte mikrofilmruller, og jeg 

har tatt kopi av alle aktuelle artikler.18 Etter at artiklene var samlet inn i permer ble de registrert i 

statistikkprogrammet SPSS. Fremfor å måle kvadratcentimeter per artikkel har vi registrert antall 

artikler. Det er en mer effektiv framgangsmåte, og sjangerplasseringen vil uansett kunne gi en viss 

forståelse av størrelse.19 Artiklene er hentet fra hele avisen, ikke bare utenrikssidene. Validiteten 

ville blitt lavere hvis jeg ignorerte for eksempel sportssidene i avisene og dermed mistet saker om 

latinamerikansk fotball. Da ville jeg ikke kunne si at jeg hadde målt den generelle Latin-Amerika-

dekningen. Alle typer saker innen alle redaksjonelle sjangre er med i utvalget. Det betyr at det ikke 

bare er nyhetsdekningen som blir kartlagt. Musikkanmeldelser, featurereportasjer og 

samfunnsanalyser er også inkludert. Artiklene må omhandle Latin-Amerika for å komme i utvalget, 

men de trenger ikke være ”rene” Latin-Amerika-saker. Også artikler om nordmenn som har reist i 

Latin-Amerika eller norsk handel med latinamerikanske land er med på å danne et bilde av Latin-

Amerika hos norske lesere.   

 Artiklene er kategorisert etter følgende variabler: år, land, sjanger, tema og ”norskhet”. 

Mens det er uproblematisk å registrere riktig årgang, krever registrering av spesielt sjanger og tema 

utøvelse av skjønn. Eide, Simonsen, en annen assistent og jeg gjennomførte tidlig en 

intersubjektivitetstest for å sikre en så lik forståelse av kategoriene som mulig, klargjøre enkelte 

kategorier og styrke reliabiliteten. Reliabilitet betyr pålitelighet eller nøyaktighet og gjelder 

kvaliteten i datainnsamlingen, bearbeidingen og analysen (Østbye et al. 1997:37). Under 

kodingsarbeidet har vi lest raskt gjennom tekstene for å få et inntrykk av tema og sjanger, men lagt 

                                                 
17 Utvalgets minste avis, Nordlys, er et unntak. De første årgangene kom avisen bare to-tre ganger i uken. For å 
kompensere for manglende aviser er dermed tidsperioden strukket, slik at antall utgaver blir likt for alle avisene. 
18 Artiklene blir tidvis også omtalt som tekster – et begrep brukt innen medieforskning, eller saker – et begrep 
brukt av journalister. 
19 At fotografier ikke er registrert eller vurdert i den kvantitative datainnsamlingen skyldes mangel på tid, 
varierende kvalitet på mikrofilmene og en dårlig fungerende printer som trykket i negativ. 
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vekt på tittel, eventuelt ingress, samt første del av brødteksten. Nedenfor vil jeg gjøre rede for 

registrering av sjanger, tema og ”norskhet”. Hvilke land en sak hadde sterkest tilknytning til 

registrerte jeg på eget initiativ etter at materialet var samlet inn. 

 

4.3.1 Sjanger  

Sjangrer bygger på et sett av normer om form og innhold, og skaper forventninger hos leserne 

(Allern 2001:102). Her er avisartiklene kategorisert etter sjangrene notis, nyhetsartikkel, reportasje 

og kommentar (inkl. leder), samt en restkategori for ”annet”, for tegneserier, radio/TV-omtale, 

enqueter og lignende. Ettersom sjangrene stadig er i utvikling kan man vanskelig støtte seg på 

definisjoner som er gyldige gjennom et helt århundre, men i samarbeid med Eide og Simonsen har 

jeg kommet fram til en relativt grov inndeling av sjangrer, og en forståelse av disse, som har fungert 

godt i kodingen. 

Notisen er en kort, enkel og usignert tekst. Notisen har gjerne hatt lav status, og leseren 

forventer heller ingen språklig briljering. Ifølge Byrman byr notisene på annenrangs nyheter 

(Byrman 1995:135). Billednotiser er registrert i materialet som notiser både når bildet illustrerer en 

meget kort tekst og når en meget kort tekst supplerer et frittstående bilde.  

Nyhetsartikkelen er lengre enn notisen og har som regel en ingress i tillegg til tittelen. 

Nyhetsartikkelen er også oftere utstyrt med bilde. I enkelte tilfeller er flere notiser under samme 

overskrift regnet som en nyhetssak (flernotisnyhet), spesielt i 1902. Førstesidehenvisninger til 

nyhetsartikler eller andre saker er i hovedsak ikke registrert som egne saker. Såkalte undersaker er 

heller ikke registrert, ettersom de gjerne er uselvstendige vedheng til større artikler. Enkelte unntak 

finnes imidlertid, der henvisninger eller undersaker er av en viss størrelse og bidrar med egne 

perspektiver eller nyhetspoeng. 

 Reportasjen bygger på reporterens egen tilstedeværelse (Bech-Karlsen 2000:168). Teksten 

er lang og gjerne mer tidløs enn nyhetsartikkelen. Reportasjen inneholder ikke bare fakta, fortelling 

og sitater, men som regel også reporterens observasjoner og refleksjoner (Eide 2002:73). Sjangeren 

gir spillerom for kreativitet og en individuell stil. 

 Kommentaren inneholder en analyse, synliggjør en oppfatning og har som regel en 

konklusjon (Roksvold 2002:2). Pronomenet jeg kan forekomme, noe man ikke finner i 

lederartikkelen. Lederskribenten er ”vi” og uttrykker medieorganets syn. Lederen er for øvrig også 

skrevet som en åpen argumentasjon med premisser og konklusjon (Roksvold 1997:16). Lederen er 

som regel ikke signert. Kommentaren og lederen er plassert i samme kategori, en samlekategori for 

eksplisitt meningsbærende artikler. Kategorien inkluderer også kronikken, som er en lang, 

kommenterende tekst, preget av faglig innsikt og skrevet for å opplyse (Roksvold 2002:3). 
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Kronikkskribenten er som regel ikke fast ansatt i redaksjonen, men hvilke kronikker som kommer 

på trykk er et redaksjonelt valg. Innsendt materiale som leserinnlegg, replikk eller små innlegg 

under debatt er ikke inkludert i datamaterialet. Kronikken er med fordi den er profilert og av større 

betydning. Til sist i denne samlekategorien finnes anmeldelser av bøker, konserter og filmer, hvis 

siktemål som regel å opplyse og vurdere.  

 

4.3.2 Tema 

Eide, Simonsen og jeg har sammen valgt verdier, eller kategorier, for de ulike variablene, og 

operasjonalisert disse. Å operasjonalisere er å gjøre et teoretisk begrep om til et konkret, empirisk 

begrep (Østbye et al. 1997:37), eventuelt konkrete kriterier. Skal for eksempel kategorien krig 

inkludere opprustning i forkant av et mulig krigsutbrudd? Vi bestemte oss for at kategorien kun skal 

gjelde krigshandlinger, og at fare for krig heller tolkes som konflikt, men et slikt valg er ikke 

naturgitt. Alle kategorier og operasjonaliseringer er i utgangspunktet konstruerte. Målet har vært å 

skape kategorier som ikke overlapper hverandre og som sammen kan dekke forskjellig tematikk i 

avisartikler på en fruktbar måte (se vedlegg nr. 1). 

Journalistikk er gjerne konfliktorientert, og kategorien konflikt må derfor avgrenses til å 

gjelde reelle konflikter i samfunnet, ikke enhver situasjon med motstridende interesser. I 

datamaterialet finnes for eksempel en uoverensstemmelse mellom Argentina og Norge i forbindelse 

med at Argentina trekker seg fra en fotballandskamp. Artikkelen om dette registreres som sport, 

ikke konflikt. På samme måte registreres en sak om et anti-globaliseringsmøte i Brasil som politikk, 

ikke konflikt. Samtidig er ikke alle artiklene om den økonomiske krisen i Argentina registrert i 

kategorien økonomi. En så negativ sak som ”Argentinere gikk løs på banker” (Aftenposten 

20.2.2002) er registrert som konflikt. Det har vært et mål at datamaterialet ikke skal framstå som 

mer negativt, eller positivt, enn artiklene gir grunnlag for. For eksempel er en sak om 

kriminalitetsforebygging i regi av borgermesteren i Bogota ikke registrert som kriminalitet, men 

som politikk. For øvrig eksisterer kategorien fred for å unngå at fredsinitiativ og fredsforhandlinger 

kategoriseres som krig eller konflikt20. 

Jeg vil i noen tilfeller bruke ordene positiv og negativ om dekningen. Ordene bygger ikke på 

egne variabler i analysen, men er ment som mer generelle kommentarer. ”Positiv” knyttes til saker 

                                                 
20 Under registreringen ble det klart at noen få saker ikke passet helt til kategoriene. Det gjelder blant annet en 
sak om at brasilianske helsemyndigheter påbød helseadvarsler med foto på sigarettpakker, som det andre landet i 
verden (”Advarer røykerne med bilde” Dagsavisen 4.2.2002). Dette forebyggende tiltaket bør ikke plasseres i en 
kategori som sult/sykdom, men kunne passet i en eventuell kategori for helsesaker. Utfordringen ble møtt ved at 
saken ble kategorisert som politikk, noe som for så vidt kan passe godt. Videre mangler en kategori for fattig-
dom, ettersom verken sult/sykdom eller bistand /utvikling kan omfatte alle saker om fattigdom, og en kategori 
for utdanning og forskning. Ved eventuelle framtidige forskningsprosjektet vil denne erfaringen være nyttig. 
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som framhever noe allment verdifullt eller fordelaktig. For eksempel vil det være posititvt at en 

latinamerikaner har vunnet Nobelprisen i litteratur. ”Negativ” knyttes på sin side til tema som krig, 

konflikt og kriminalitet eller ulike saker som bidrar til en framstilling av latinamerikanere som 

farlige, mindreverdige eller lignende. 

 

4.3.3 ”Norskhet”: Det norske som tema eller vinkling 

Hvis en katastrofe inntreffer et sted i verden er det som regel spørsmål om nordmenn er rammet 

eller om katastrofen vil ha betydning for oss i Norge. ”Domestication”, eller lokal tilpassing, av 

internasjonale nyheter, er et virkemiddel for å gjøre nyhetene relevante og meningsfulle for lesere i 

hjemlandet (Slaatta 2001:132). Det norske blir vinklingen, eller rammen for forståelsen, av en 

hendelse. Å vinkle en sak innebærer at man velger ut visse aspekter av en virkelighet og fremhever 

disse (Entman 1993:52). Hvis en sak derimot handler om Norge eller nordmenn i utgangspunktet, er 

det norske temaet og ikke vinklingen. Et eksempel kan være saken ”Norske ingeniører skal bygge 

kraftverk for 100 mill. i Brasil” (VG 10.2.1953). I denne oppgaven skilles det riktignok ikke mellom 

vinkling og tema, men den forståelsen av begrepene som er brukt i kodingen bør likevel presenteres.                                                                                                                                                                                           

”Norskhet” er en variabel med fire verdier: norsk, europeisk, annen vestlig og ingen vestlig 

vinkling/tema. Å kategorisere artiklene etter denne variabelen er interessant fordi det kan gi oss et 

inntrykk av andelen latinamerikanske nyheter som kan knyttes til Norge. USA vil trolig også spille 

en rolle i en del av Latin-Amerika-dekningen, og det vil derfor være nyttig å kunne se nærmere på 

andelen saker med annen vestlig vinkling/tema.  

 

4.4 Kvalitativ tilnærming: Intervjuer 

Våren 2005 gjennomførte jeg sju intervjuer i Rio de Janeiro og Buenos Aires. De fleste intervjuene 

var avtalt per e-post i forkant, men noen avtaler kom i stand mens jeg var på reise. For eksempel 

fikk jeg ikke det intervjuet jeg var lovet med en Reuters-journalist i Rio, men til gjengjeld klarte jeg 

å få et intervju med regionssjefen i byrået da jeg kom til Buenos Aires. Kildene er valgt ut på 

bakgrunn av deres kunnskap og engasjement i spørsmål om internasjonal journalistikk. Med unntak 

av den ene professoren har samtlige lang internasjonal medieerfaring. Alle er de informasjonsrike 

informanter som kan bidra til analysebygging. 

 

4.4.1 Fire korrespondenter, to professorer og en byråsjef 

To av informantene er norske utenriksjournalister, som kjenner norsk medievirkelighet svært godt. 

De tre neste informantene har bakgrunn fra USA og Europa og har god innsikt i ”vestlig” 

journalistikk om Latin-Amerika, samtidig som de har en utstrakt kjennskap til latinamerikanske 
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samfunn. De to siste informantene, en brasilianer og en argentiner, har særs god kunnskap om lokale 

og regionale forhold for journalistikk, samtidig som de er internasjonalt orienterte akademikere. 

Nedenfor følger en kort presentasjon av dem alle. 

Arne Halvorsen bor i Rio de Janeiro, men reiser ofte til andre deler av Latin-Amerika. Han 

har stringeravtale, eller leveringsavtale, med Aftenposten. Han har tidligere hatt en lignende avtale 

med NRK. Utenriksjournalist i Dagbladet, Einar Hagvaag, jobbet fra Rio de Janeiro fra januar 

2004 til august 2005. Han har lang journalisterfaring fra en rekke områder i verden. Joe Goldman 

er produsent og korrespondent for ABC News i USA. Han har tidligere jobbet for Newsweek, UPI 

og en rekke TV-stasjoner. I 1999 vant han en Emmy for en dokumentar om Argentinas ”dirty war” 

for 60 Minutes, CBS. Goldman har bodd i Buenos Aires de siste 20 årene. Frilansjournalist Peter 

Hudson begynte å jobbe i en lokal finansavis i Chile i 1990, og har siden rapportert fra Latin-

Amerika, de siste årene med base i Buenos Aires. Han har skrevet for nyhetsmagasiner som 

Newsweek og The Economist og avisen The Guardian. Miriam de Paoli er en brasiliansk journalist 

med erfaring fra blant annet CBS’ portugisiske sendinger, brasiliansk radio, avisen O Dia og 

økonomimagasinet Amanhã. Når er hun professor i journalistikk ved Universidad Catolica 

Argentina i Argentina, og hun er involvert i en rekke organisasjoner for internasjonal journalistikk. 

Den andre professoren blant de intervjuede, Pablo Alabarces, har forholdet mellom fotball og 

media som sitt viktigste forskningsfelt, og han underviser i kulturstudier ved Universidad de Buenos 

Aires. Mary Milliken er regionssjef (bureau chief) i Reuters, for landene Argentina, Bolivia, Chile, 

Paraguay, Peru og Uruguay. Hun har lang erfaring som en internasjonalt orientert journalist, og har 

blant annet jobbet for byråene AP og AFP tidligere.  

 

4.4.2 Gjennomføring av intervjuene 

Alle informantene fikk en kort presentasjon av temaet for hovedoppgaven før vi gjorde 

intervjuavtaler. Til intervjuene hadde jeg med en engelsk presentasjon av oppgaven som inkluderte 

mange av de viktigste kvantitative funnene. De fleste leste raskt gjennom denne før selve intervjuet 

startet. Intervjuene var semistrukturerte, det vil si at en del hovedspørsmål og viktige tema var notert 

på forhånd, men at det var rom for informantene til å snakke relativt fritt og muligheter for å stille 

oppfølgingsspørsmål (Ryen 2002:99). Intervjuene handlet blant annet om arbeidsforhold, relasjonen 

til hjemmeredaksjonen, prioritering av saker, Latin-Amerikas stilling på det globale nyhetsmarkedet 

og dekningens historiske utvikling. Som anbefalt for forskningsintervjuer brukte jeg intervjuguider, 

som grovt sett inneholdt de samme spørsmålene for alle (se vedlegg nr. 2 og 3).  

 Alle intervjuene ble tatt opp på lydbånd for å sikre en korrekt gjengivelse av alle utsagn. Jeg 

noterte enkelte stikkord for hånd i tillegg, delvis for å markere interessante opplysninger underveis 
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og notere stikkord til mulige oppfølgingsspørsmål, men også fordi jeg tidligere har opplevd å 

komme hjem fra intervju med blanke bånd. Med unntak av intervjuet med byråsjefen i Reuters, som 

varte i 40 minutter, var alle intervjuene mellom én og en og en halv time lange, i tråd med det som 

anbefales for forskningsintervjuer (Ryen 2002:105). Å skrive ut alle intervjuene i etterkant tok svært 

lang tid, men det har gitt meg god kjennskap til mine data, og det er lettere å finne tilbake til sitater i 

et skrevet dokument enn på et lydbånd. 

 

4.4.3 Min egen rolle: Journalisten som intervjuer journalister 

At jeg selv har jobbet som journalist, i blant annet NRK Alltid Nyheter og Dagsavisen, vil trolig ha 

en viss betydning i forhold til denne oppgaven21. Min erfaring har gitt en god forståelse av praktisk 

journalistikk, og kjennskap til for eksempel intern språkbruk og interne mekanismer i en redaksjon 

har vært en fordel, spesielt i møte med korrespondentene. Samtidig kunne det at jeg var ansatt i 

Dagsavisen da jeg intervjuet Halvorsen og Hagvaag ha bidratt til en tilbakeholdenhet mot å kritisere 

egne aviser, Dagbladet og Aftenposten, konkurrenter av ”min” avis. Men kanskje en person utenfra, 

uten journalistisk erfaring, i mindre grad ville opplevd at informantene åpnet seg og kritiserte egne 

arbeidsgivere. Det er min erfaring at journalister gjerne forsvarer sitt arbeid og sin arbeidsplass utad, 

men at de kan tenkes å dele sine meninger med kolleger. 

 Min bakgrunn som journalist kan ha påvirket meg til å vise en større forståelse og sympati 

med redaksjonelle prioriteringer enn om jeg ikke hadde en slik bakgrunn, men jeg har forsøkt å 

være meg dette bevisst. Jeg har også forsøkt å unngå at viktig informasjon forble uuttalt i 

intervjusituasjonene ved å stille mange åpne spørsmål, også om tema der svarene kunne virke 

opplagt. At jeg er kvinne og var yngre enn alle informantene, med langt mindre erfaring, kan ha 

medvirket til at informantene ønsket å forklare seg enkelt og ekstra nøye. Av de samme grunnene 

kunne informantene brukt en noe nedlatende tone eller tatt veldig styring i intervjusituasjonen, men 

jeg opplevde det ikke slik. Det var heller slik at vår felles interesse for Latin-Amerika-dekningen, og 

det at jeg hadde reist langt for å møte disse informantene, bidro til en god stemning og utdypende, 

interessante svar. 

 

4.5 Kvalitativ tilnærming: Diskursanalyse  

En forutsetning jeg deler med diskursanalytikere er at det ikke finnes rene, objektive tekster, og at 

det derfor er viktig å analysere de framstillingene tekster gir. Diskursanalyse er imidlertid mer enn 

bare tekstanalyse. Både van Dijk og Fairclough mener at en tilfredsstillende diskursanalyse også bør 

                                                 
21 For ordens skyld bør det nevnes at jeg ikke var ansatt i Dagsavisen i utvalgsåret 2002. 
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inneholde analyser av produksjon og fortolkning av tekster, samt teksters betydning for 

samfunnsutviklingen (van Dijk 1988a, Fairclough 1995). Dessverre krever slike nær altomfattende 

analyser store ressurser, og i praksis ser det ut til at diskursanalyser ofte blir redusert til 

tekstanalyser. Bourdieu har kritisert diskursanalytikere for å ta for lite hensyn til sosiohistoriske 

forhold:  

 
It would be superficial (at best) to try to analyse political discourses or ideologies by focusing on the utterances 
as such, without reference to the constitution of the political field and the relations between the field and the 
broader space of social positions and processes (Bourdieu sitert i Fairclough 1998:142).  
 

Til dette svarer Fairclough at næranalyser bør stå sentralt hvis man skal utvikle en forståelse av 

(politiske) diskurser, men at en politisk og sosial kontekstualisering også er nødvendig. Han mener 

at noe av kritikken møtes ved at han opererer med et dobbelt mål for diskursanalyse: både å belyse 

selve teksten og den diskursorden teksten tilhører (Fairclough 1998:143, Fairclough 2003:3). I 

denne oppgaven trekkes diskursanalysene inn i den historiske gjennomgangen i kapittel 6, og de 

ulike diskursene blir dermed plassert inn i en sosial eller politisk kontekst. 

Utgangspunktet for analysen er en rekke spørsmål man kan stille i en praktisk 

diskursanalyse. Fairclough presenterer en liste over slike spørsmål i boken ”Analysing Discourse” 

(Fairclough 2003:191-4). Også Svennevig har en lignende, noe mer utfyllende, liste (Svennevig 

2001:271-7). Hvilke spørsmål som er relevante er avhengig av tekstenes form og innhold, og man 

bør derfor ha en relativt åpen tilnærming til tekstene. ”Too rigid an analytical framework can lead 

one to lose sight of the complexities of discourse” (Fairclough 1992:123). Nedenfor presenteres 

aktuelle spørsmål og begrep som vil være nyttige i analysen. 

 

4.5.1 Analyseredskap 

For det første bør man gjøre rede for hva teksten handler om, og hvilken hendelse eller hendelser 

den er knyttet til, dernest om teksten er en del av en kjede, eller kanskje et nettverk, av tekster 

(Fairclough 2003:191). Videre kan man spørre hvilke aktører, eventuelt også tema eller verdier, som 

er til stede – og ikke. Fairclough opererer med en skala for tilstedeværelse: det som er i forgrunnen, 

det som er i bakgrunnen, det som er tatt for gitt og det fraværende (Fairclough 1995:106). Hvilke 

implistitte og eksplisitte ideologiske posisjoner reflekteres i teksten? (Svennevig 2001:273). Tar 

journalisten for gitt at leseren deler hennes forståelse av hvem ”vi” er eller hennes verdivurderinger? 

Aktuelle begreper i forbindelse med implisitt informasjon er doxa og presupposisjoner, og disse ble 

presentert i kapittel 3 (se 3.5.2).  

Hvem får komme til orde? I europeiske avisers omtale av konflikter mellom ulike etniske 

grupper får ofte myndighetene snakke, mens talspersoner for de etniske gruppene sjelden siteres 



 42 

(van Dijk 1988b:196). Anføringsverb gir gjerne interessant informasjon. Skriver avisene at de 

intervjuede ”hevder”, ”fastslår” eller bare ”forteller” det de sier? Vi bør også registrere eventuelle 

sammenligninger eller kontraster mellom nordmenn og latinamerikanere (Eide 2002:90). 

Polariseringsstrategier, usynliggjøring og annengjøring kan være relevante begreper i den 

sammenheng (se 3.5.1). 

Eventuell bruk av stereotypier (se 2.2.1) vil bli analysert ved hjelp av blant annet 

referentkjeder. Referentkjeder er innholdsrike ord som sammen danner et bilde av et tema, en 

person eller en situasjon. Hvis en tekst inneholder en lang rekke synonymer, eventuelt ord og 

uttrykk med like konnotasjoner, som beskriver et fenomen, kan det være et tegn på at journalisten 

har vært veldig opptatt av en spesiell side av fenomenet (Vagle 1995:144, Eide 2002:71). Metaforer 

kan også gi nyttig informasjon om underliggende budskap i en tekst. Metaforer er ord eller uttrykk 

fra ett bruksområde, brukt på et annet (Østbye et al. 1997:63). 

Hvilke journalistiske metoder som ser ut til å ligge til grunn vil også bli kommentert i 

analysen. Har journalisten intervjuet noen? Hvor kommer informasjonen fra, og kan det være grunn 

til å være kritisk til kildene? I tillegg til slike spørsmål knyttet til journalistisk metode, og øvrige 

analyseredskap knyttet til språk og underliggende meninger, vil jeg legge vekt på å sette tekstene i 

en sosiohistorisk sammenheng. 

 

4.5.2 Utvalgte tekster om et opprør, en konge, en krig og en fotballhelt 

Utgangspunktet for kvalitative analyser er gjerne å ”gjere nokre djupsnitt, som i vanleg forstand 

ikkje er representative, men som kan teikne nokre tendensar” (Gjelsten og Simonnes 1997:89). 

Utvalget av tekster til diskursanalysen i denne oppgaven ble gjort etter at alt datamaterialet var 

samlet inn og hovedfunnene klare. Tekstene ble dermed valgt ut på bakgrunn av muligheten de gir 

til å illustrere og utdype interessante trekk i datamaterialet. Hensikten er at tekstene skal representere 

viktige tendenser, men samtidig vise til en bredde ved å være hentet fra ulike årganger, aviser, 

sjangrer og tema. 

Notisen er den mest vanlige sjangeren i datamaterialet, og preger alle årgangene, men er 

nesten enerådende i de første årene. Fra 1902 har jeg valgt ut tre notiser fra Venezuela: 

”Venezuelaoprøret” (Verdens Gang 12.8.1902), ”Oprøret i Venezuela” (Nordlys 19.8.1902) og ”Fra 

Venezuela” (Bergens Tidende 3.9.1902). Disse tekstene representerer ikke bare den mest brukte 

sjangeren, men også det temaet som har den største andelen av tekstene: konflikt.  

Den neste teksten representerer en annen sjanger, reportasjen, som er betydelig lengre og 

gjerne bærer i seg mer utbroderende skildringer og tegn på holdninger. Reportasjen gir dermed 

større muligheter for dybdeanalyse. Den valgte reportasjen vil også representere ”norskhet” i 
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dekningen. Teksten er en del av dekningen av kong Olavs reise i Sør-Amerika i 1967, og heter 

”Kongens datter god tolk på portugisisk. Kong Olav hilst med stormende jubel i Rio” (Dagbladet 

8.9.1967). Reportasjen gir mulighet til å si noe om avisenes framstilling av både kongen og det 

norske generelt, satt opp mot Latin-Amerika.  

Den tredje teksten er hentet fra avisen som er representert med flest tekster, Aftenposten, og 

fra året 1982, som har den desidert største andelen av dekningen. Som både datamaterialet og 

kommentarer fra mine intervjuobjekter tilsier var 80-årene et unikt tiår i Latin-Amerika-dekningen. 

Reportasjen ”Volden hersker tross åpenbar ro” (Aftenposten 13.3.1982) omhandler krigen i El 

Salvador. Det vil være interessant å se hva en norsk journalist skriver om latinamerikanske forhold 

når han eller hun først er til stede, og undersøke hvorvidt teksten kan si noe om det spesielle ved 80-

årenes dekning. 

Til slutt analyseres en tekst om en av verdens mest kjente latinamerikanere, Diego 

Maradona: ”Maradona kjøpte sex og kokain etter kampene” (Arbeiderbladet 20.2.1991).  Den 

brasilianske fotballspilleren Ronaldo ble med noen få tekster mer den mest omtalt latinamerikaneren 

i datamaterialet, men tekstene var i hovedsak konsentrert rundt en kort periode da han byttet klubb. 

Den argentinske fotballhelten Maradona er derimot en gjenganger i materialet. Han opptrer i flere 

årganger og omtales både i forbindelse med fotball, sin kjendisstatus og kriminaliet. Maradona ser 

dessuten ut til å fylle noen latinostereotypier gjennom sitt temperament, sin egenrådighet og macho-

stil.  

I tillegg til et av Latin-Amerikas ikoner22 omfavner dermed tekstene i diskursanalysen den 

mest brukte sjangeren, avisen med flest tekster, temaet med høyest andel av tekstene, året med flest 

tekster og et eksempel på at søkelyset settes på Norge og nordmenn, samt flere forskjellige årganger 

og aviser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Et ikon er ifølge en tradisjonell definisjon et helgenbilde (Berulfsen og Gundersen 1995:152). Ikonbegrepet 
viser dermed til en opphøyd, hellig status. Et google-søk viser at media omtaler Maradona som ”det argentinske 
ikonet”, ”den argentinske guden”, ”fotballikonet” og ”det falne ikonet”. 
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KAPITTEL 5: Hovedtrekk i datamaterialet 

Dette kapitlet starter med å vise hva datamaterialet sier om dekningen av Latin-Amerika 

sammenlignet med andre ikke-vestlige deler av verden. Deretter presenteres og drøftes de 

tendensene som kommer fram etter kategoriseringen av de 638 sakene om Latin-Amerika. 

Tendensene som avdekkes i denne oppgaven vil først og fremst si noe om datamaterialet. Funnene 

kan vanskelig generaliseres til all dekning i alle de utvalgte avisene i et helt århundre. Dette 

forbeholdet er viktig å understreke her, ettersom oppgaven ikke vil diskutere 

generaliseringsproblemer eksplisitt hver gang et funn presenteres i analysen. 

  

5.1 Liten dekning 

Sammenlignet med Afrika, Asia, Midt-Østen og Oseania er dekningen av Latin-Amerika nest minst 

i utvalget til denne oppgaven. Som vi ser av diagrammet nedenfor er det bare Oseania, med sine 0,3 

prosent (16 tekster) av datamaterialet, som dekkes mindre.  

 

Figur nr. 1. Fordeling av tekster mellom ulike områder av den såkalt ikke-vestlige verden (N = 5001) 
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Latin-Amerika er representert med 13 prosent (638 tekster), Afrika med 21 prosent (1041 tekster), 

Asia med 30 prosent (1507 tekster) og Midt-Østen med hele 32 prosent (1621 tekster) av tekstene i 

utvalget23. Dette mønsteret er i tråd med tidligere forskning gjengitt i kapittel 2, og overrasker ikke. 

Likevel ligger det en klar verdi i at man nok en gang kan finne samme tendens, og denne gang i et 

materiale med et stort historisk spenn. Latin-Amerika-dekningen ligger jevnt lavt, men det finnes 

unntak (se vedlegg nr. 4): I 1919 er Latin-Amerika representert med noen flere saker enn alle de 

andre ikke-vestlige delene av verden, med unntak av Midt-Østen. 1982 skiller seg også ut, da Latin-

                                                 
23 Kategorien ”annet” (178 tekster) inneholder alle de sakene som ikke hadde klar tilhørighet til ett område 
framfor et annet, deriblant saker om FN og andre internasjonale organer. 
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Amerika er dekket med betydelig flere saker enn Asia og langt over dobbelt så mange saker som 

Afrika. Det skyldes i hovedsak konflikten i El Salvador, noe jeg vil komme tilbake til i analysen av 

de enkelte årgangene. I sammenligningen med andre ikke-vestlige områder finner vi de to tydeligste 

avvikene i 1935, da dekningen av Afrika er spesielt stor, og 1967, da Asia dekkes med svært mange 

saker. Forklaringene ser ut til å være henholdsvis Italias invasjon av Etiopia og Vietnam-krigen og 

kulturrevolusjonen i Kina. Midt-Østen dekkes grovt sett med et stigende antall saker, i tråd med at 

konfliktene som har sitt utspring i regionen har fått økt internasjonal oppmerksomhet.  

Datamaterialet kan tenkes å variere etter hvilke årganger man velger, og i kapittel 4 

presenterte jeg noen argumenter for hvorfor spesielt 70-tallet kan ha vært en periode med mer Latin-

Amerika-dekning enn gjennomsnittlig. Nytt datamateriale fra Eide og Simonsen (2006) inkluderer 

flere utvalgsår enn de som ligger til grunn for denne oppgaven, deriblant 1976. Latin-Amerika-

dekningen viser seg imidlertid å være på samme nivå i 1976 (102 tekster) som i 1967 (97 tekster). 

Inkluderer vi også årene 1928 og 1946 finner vi at tendensene grovt sett er de samme i dette 

utvidede datamaterialet, som i det materialet denne oppgaven bygger på. Latin-Amerika ender totalt 

sett opp med en andel på 14 prosent. Selv i 1976 var Latin-Amerikas andel av dekningen bare 14 

prosent. I det store og hele ser det derfor ut til at mitt utvalg av årganger i stor grad treffer målet om 

å favne den jevne dekningen. 

 Datamaterialet denne oppgaven bygger på tillater dessverre ikke en sammenligning av 

Latin-Amerika-dekningen med utenriksdekningen fra alle andre deler av verden, men bare de såkalt 

ikke-vestlige. Det som imidlertid synes klart er at vestlige mediers dekning av ikke-vestlige land 

stort sett er mindre enn dekningen av Vesten. Årsakene er mange, både praktiske og mer 

ideologiske, til at geografisk og kulturell nærhet står så sentralt i journalistikken. Over hele verden 

tar media utgangspunkt i at man er seg selv nærmest: “Every national audience receives mostly 

news about its local region, so that Africans read most about Africa, Latin Americans about Latin 

America, and so on” (Sreberny-Mohammadi 1995:440). Hva som kommer først av liten 

mediedekning eller liten interesse blant leserne er en lang debatt. Det vil uansett være en 

vekselvirkning mellom de to. Liten interesse kan knyttes til manglende ekspertise hos både media 

og leserne. Det som antas å være lite salgbart blir sjelden satset på, og journalistene får da ikke 

anledning til å spesialisere seg (Sogstad 1981b). Utover dette kan lite språkkunnskap og 

avhengighet av tolk, samt ukjente administrative rutiner, være praktiske problemer (ibid.). 

Utenlandskorrespondenter og reiser er kostbart, så ressursmangel er en annen forklaring på 

prioriteringene.  

Hva kan så grunnene være til at norske aviser vier akkurat Latin-Amerika så lite 

oppmerksomhet? En mulig forklaring kan være at det har eksistert få latinamerikanske 
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nyhetsbyråer, og at latinamerikanerne derfor har manglet noen som ”taler deres sak” eller løfter 

fram viktige latinamerikanske temaer (Lund 1973:60). Nordamerikanske og europeiske byråer har 

kontrollert store deler av nyhetene som går inn og ut av Latin-Amerika. På den andre siden har 

heller ikke Afrika hatt mange store og profilerte nyhetsbyråer, men likevel har Afrika en betydelig 

større plass blant utenriksstoffet i norske aviser. Kanskje den norske innsatsen innen bistand og 

misjon kan forklare Afrikas posisjon? I en internasjonal målestokk har norsk misjon vært av en 

betydelig størrelse, og Afrika har stått sentralt i misjonsarbeidet (Gullestad 2004). Teologi- og 

historieprofessor Berge Furre har uttalt at ”På bedehuset i min barndom kom negrane i Afrika oss 

mykje nærmare enn folk i Oslo” (ibid.:2). Ved siden av misjonen, ofte hånd i hånd, står norsk 

bistandshistorie. Fra bistandsarbeidet startet på 60-tallet, har Afrika vært hovedarena for norsk 

bistand. Som Tvedt (2002) skriver, ble utviklingshjelpen institusjonalisert som et nasjonalt prosjekt 

samtidig som internasjonaliseringen av Norge skjøt fart (Tvedt 2002:21). Dette har utvilsomt hatt 

betydning for nordmenns opplevelse av verden utenfor, og sannsynligvis også for medias 

prioriteringer. Aftenpostens Arne Halvorsen trekker opp et skille ved bistandens begynnelse: 

 
På 1960-tallet begynte Afrika virkelig å komme på dagsorden, med alle hjelpeprogrammene. I forbindelse med 
nødhjelp får du avisartikler. De er flinke lobbyister, disse nødhjelpsorganisasjonene. Så med Afrika har du har 
fattigdom, undertrykkelse, konflikten svarte mot hvite, stammekonflikter, sult og tørke. Ja, og så har NRK hatt 
sine folk der nede. Det er viktig. Der NRK går og dekker, der kommer det andre etter (Halvorsen 8.4.2005).  
 

Nå hadde riktignok NRK korrespondenter i Latin-Amerika gjennom hele 1980-tallet og fram til 

midten av 1990-tallet, i tillegg til en periode fra 2002 til 200424, men på grunn av Norges spesielle 

bånd til Afrika har kanskje det kontinentet fått mer oppmerksomhet av statskanalen? Flere av mine 

intervjuobjekter, regionssjef i Reuters, Mary Milliken, journalist og professor Miriam de Paoli og 

journalist og produsent i ABC News, Joe Goldman, er overrasket over at norske aviser har rapportert 

mye mindre fra Latin-Amerika enn fra Afrika. ”I think Latin America is better placed than Africa in 

the world’s newspapers, because Africa is probably the worst”, sier Reuters-sjefen (Milliken 

14.4.2005). de Paoli antar at det er økonomiske spørsmål som hindrer både Latin-Amerika og 

Afrika fra å komme på dagsorden: ”It’s about how powerful you are as a market, to what degree 

you have a relationship with other countries as a market. That’s why Africa is not in the news. We 

don’t know what is going on there. We don’t trade with them” (de Paoli 12.4.2005). Norsk handel 

med Latin-Amerika har da også, med unntak som klippfisk og kaffe, tradisjonelt vært svært liten 
                                                 
24 Utenriksjournalist i NRK, Bjørn Hansen, har svart på en forespørsel på e-post og i tillegg hadde Aftenpostens 
Arne Halvorsen noen opplysninger om NRKs Latin-Amerika-korrespondenter. Historien ser kort oppsummert ut 
til å være som følger: Den første som ble fast stasjonert i Latin-Amerika kom på begynnelsen av 80-tallet og 
dekket blant annet Falklands-krigen. I 1994 la NRK ned kontoret sitt, for så å inngå en leveringsavtale i 1999 
med Arne Halvorsen (som nå leverer til Aftenposten). Deretter hadde kanalen en fast korrespondent i en periode 
fra 2002 til 2004, men siden presidentvalget i USA i 2004 har ikke NRK hatt noen utstasjonert på kontinentet.  
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(Larsen 1997:149). Økonomi står naturlig nok sentralt også for Reuters, som først og fremst skriver 

for finansmarkedet. Men økonomi er en forklaringsfaktor for internasjonale nyheter generelt, mener 

Milliken: 

 
Asia has taken up a lot of the space that maybe went to Latin America, because the economies are doing so well. 
They are now such a big part of modernization and globalization and technology and education. India and China 
have their finger on the pulse so much more than most people in Latin America do. (…) We seem removed 
here, from the decision-making in the world. We don’t carry big power and what happens here doesn’t really 
have a bearing on what goes on in the rest of the world. Maybe it should, but it doesn’t (Milliken 14.4.2005). 
 

Frilansjournalist Peter Hudson, med erfaring fra blant annet Newsweek og The Economist, støtter 

henne: ”On the global chess board, Latin America is not really very important. The turning points in 

history are not happening in Latin America” (Hudson 15.4.2005). Analyser av utenriksdekning har 

da også vist at maktstruktur er den viktigste enkeltforklaring på medias dekning av verden: 

”Nyhedsvalget bestemmes af opfattelsen af den internationale magtstruktur; hvilke lande er de 

stærkeste, de rigeste, de mest indflydelsesrige og så videre” (Holm et al. 2000:23). Hvis noe skjer i 

USA, er det med andre ord større sannsynlighet for at det blir fanget opp av internasjonale medier 

enn hvis noe skjer i Argentina – og Brasil skulle dermed også vekke mer interesse enn land som 

Guatemala eller Peru. 

Reuters-sjef Milliken tror videre at hastighet spiller en rolle: ”Change is very slow here. So 

editors and readers… have they lost their patience with Latin America? I think that can have 

something to do with it. People like to read about change” (Milliken 14.4.2005). En parallell til det 

Milliken her snakker om ligger i såkalte ”slow news” og ”fast news”. Trege nyhetssaker kan være 

dyptgående og reflekterende, men er som regel lite salgbare sammenlignet med dramatiske 

nyhetssaker som kommer fort og forsvinner fort (Halberstam [1975] 2000:62). Et eksempel vi kan 

lese ut av datamaterialet er 80-årenes gjeldskriser i Latin-Amerika. Disse nevnes kun i noen ytterst 

få tekster. Kanskje det også finnes et eksempel i alle ofrene for militærdiktaturene i Latin-Amerika? 

I stedet for å dø i et dramatisk bombeangrep forsvant disse ofrene sakte og i hemmelighet, og hvis 

medias rapporter om dette har vært få, kan det kanskje skyldes hastigheten.  

Hudson mener at det er en sterk flokkmentalitet i media, som gjør at det finnes en bred 

enighet om hvilke steder og saker som er viktige. ”It’s a consensus view on what the big stories are. 

And the big stories are now Middle East, China, North Korea… Africa and Latin America are not 

big stories” (Hudson 15.4.2005). I likhet med Hudson er Dagbladets Hagvaag skeptisk til denne 

enigheten, og han mener at media, relativt sett, er alt for opptatt av Midt-Østen-konflikten: ”Jeg vil 

påstå at striden mellom palestinere og israelere, og hele Midt-Østen på det allmenne plan, er verdens 



 48 

mest overdekkede konflikt”25 (Hagvaag 5.4.2005). Når noen områder får svært mye 

oppmerksomhet vil det gå på bekostning av andre områder.  

Ifølge Hudson er spanske El País avisen utenfor Latin-Amerika som dekker Latin-Amerika 

best. Som med franske Le Mondes utbredte dekning av Nord-Afrika er mye av årsaken et felles 

språk. I tillegg ligger kolonihistorien til grunn for at ekstra oppmerksomhet vies Latin-Amerika, 

eller Nord-Afrika. Med et mulig unntak i den dansk-norske koloniseringen av de vestindiske øyer 

har ikke Norge noen kolonihistorie som tilsier at vi skulle være ekstra opptatt av Latin-Amerika. En 

annen viktig faktor er at det antakelig er få norske journalister som leser spanskspråklige aviser som 

El País. Norske medier påvirkes ganske sikkert mest av engelskspråklige medier og deres 

orientering. Dessuten har Norge hatt relativt få landsmenn i Latin-Amerika, noe også Hagvaag 

trekker fram: ”Én grunn til at det ikke er mer omtale av Latin-Amerika i norske media er at vi har 

hatt forholdsvis beskjedne kolonier her, når det gjelder utvandrere, midlertidige arbeidstakere og 

norske utenlandsetableringer” (Hagvaag 5.4.2005).  

Den mangelfulle dekningen kan ikke forklares med vanskelige arbeidsforhold. Riktignok 

utsettes journalister stadig for press, trusler og vold i Latin-Amerika, men det ser ut til at problemene 

først og fremst rammer lokale journalister26. Ifølge Hagvaag er arbeidsforholdene for journalister 

bedre i Latin-Amerika enn mange andre steder: 

 
Arbeidsforholdene her har i grunn alltid vært gode. Så lenge du kan språkene som snakkes, så har du veldig 
gode arbeidsforhold. Og latinamerikanere er åpne og behjelpelige. Dette er en verden som alltid har vært mye 
mer moderne enn la oss si Afrika og land som Afghanistan. (…) Det er klart at hvis du arbeider som 
utenlandsjournalist under militære diktaturer eller andre autoritære regimer så vil jo alltid myndighetene legge 
noen kjelker i veien, men det helt grunnleggende er der – det at du kan bevege deg, at kommunikasjonene 
fungerer og at tekniske ting kan repareres (Hagvaag 5.4.2005). 
 

Goldman fremhever imidlertid at det til tider har vært både problematisk og kostbart å sende TV-

bilder via satellittsystemet. Da han jobbet som skrivende journalist på 80-tallet var fax et nytt og 

viktig verktøy for mange utenrikskorrespondenter, men ikke spesielt vanlig i Latin-Amerika. 

Goldman, som nå bor i Argentina, forteller for øvrig at muligheten til å etablere gode 

kontaktnettverk varierer med tid og sted: 

 
It’s very, very hard in this government to get any information. It’s strange. I know a lot of people in the 
government. The foreign minister is a close friend of mine, but he won’t answer the phone when I call him. (…) 
Argentina is not a very easy country to do journalism. It’s not as easy as Chile or Brazil, where people are much 
more responsive (Goldman 13.4.2005). 

                                                 
25 Hagvaag utdyper dette slik: ”Det har sine opplagte grunner. Etter andre verdenskrig og nazistenes forfølgelse 
av jødene, vakte Israel oppsikt. Senere ble striden mellom Israel og de arabiske landene en del av den kalde 
krigen. USAs to kriger i Irak, samt krigen i Afghanistan, har opprettholdt søkelyset mot Midt-Østen og stilt 
andre deler av verden i nyhetsskyggen” (Hagvaag 5.4.2005). 
26 Se for eksempel Knight Center for Journalism in the Americas, http://knightcenter.utexas.edu/, eller Aase 
Hjelde (2006): Journalistikk under terror. Den lokale journalisten i krig, Tapir, Trondheim. 
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Korrespondentene jeg har intervjuet forteller at mange regions- og riksaviser svært gode, og dermed 

viktige verktøy i arbeidet. Mye informasjon er relativt lett tilgjengelig, og ifølge korrespondentene 

skjer det mye i Latin-Amerika som fortjener internasjonal oppmerksomhet, men terskelen for å få 

gjennomslag hos hjemmeredaksjonene er høy. Både Halvorsen og Hagvaag mener at norske medier 

undervurderer informasjonsbehovet. Hagvaag sier det slik: 

 
Latin-Amerika er mye viktigere enn norske medier gir uttrykk for. Det gjelder politikk, økonomi, kultur og 
allmenn samfunnsutvikling. Dessuten kan ingenting av det som skjer i Norge forstås ordentlig uten på bakgrunn 
av det som skjer i resten av verden. Derfor er det farlig – i alle fall fryktelig dumt – for et lite land som vil være 
en sivilisert nasjon å ikke bry seg om resten av verden (Hagvaag 5.4.2005). 

 

Man kan argumentere med at Norge er et lite land med få lesere, og at avisene derfor ikke har råd til 

å følge annet enn de sakene som er store internasjonalt eller berører Norge spesielt. Ifølge den tyske 

forfatteren Hans Magnus Enzensberger (2002) er imidlertid det å vise til at markedet er forholdsvis 

lite bare en ”unnskyldning for provinsialitet og likegyldighet” (Enzensberger 2002:10). Han viser til 

at de ledende avisene i lille Sveits er langt mer internasjonalt orientert enn de norske, og han kaller 

norske aviser nasjonalt navlebeskuende. 

 

5.2 Lite format  

Av de totalt 638 sakene om Latin-Amerika i utvalget er 337 notiser, 178 nyhetsartikler, 45 

reportasjer og 45 kommentarer, mens 33 tekster sorterer under ”annet”. Det vil si at mer enn 

halvparten (53 prosent) av sakene er skrevet i notisform27. Hvis vi ser bort fra Oseania er Latin-

Amerika det området som i størst grad dekkes ved hjelp av notiser. Latin-Amerika presenteres altså 

ikke bare med langt færre saker enn Afrika, Asia og Midt-Østen i norske aviser, men blir også oftere 

presset inn i det lille notisformatet. Notisene tillater svært lite analyse eller bakgrunnsinformasjon, så 

hvis avisene ønsker å øke forståelsen av Latin-Amerika lar det seg vanskelig gjøre gjennom slike 

små glimt. Notisene er også lettere å overse enn nyhetsartikler og reportasjer. Dessuten er notisene 

gjerne hentet fra nyhetsbyråene, og det betyr at avisene ikke har prioritert å bruke egne journalister. 

Den store andelen notiser indikerer dermed en lav prioritering av Latin-Amerika i redaksjonene. 

Den desidert korteste notisen i hele datamaterialet er det Nordlys som står for, og den stod 

på trykk 18. mars 1902. Overskriften lød ”De vestindiske øer” og brødteksten bestod av én setning: 

                                                 
27 Bare Oseania er representert med en større andel notiser (56 prosent). Datagrunnlaget for Oseania består 
riktignok bare av 16 saker totalt og er dermed ekstra utsatt for tilfeldigheter. På den andre siden er det sannsynlig 
at en del av verden som knapt dekkes i norske aviser først og fremst presenteres gjennom notiser hentet fra de 
internasjonale byråene. Oseania inkluderer her ikke de mer ”vestlige” landene Australia og New Zealand. 
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”Danske folketing bifaldt salg av de vestindiske øer”28. Leseren får ingen informasjon om 

potensielle kjøpere, årsaken til ønsket om å selge eller hvorfor Danmark-Norge i det hele tatt eide tre 

karibiske øyer. Mangelen på informasjon kan riktignok tyde på at dette var en forutsatt kjent sak 

blant leserne. Saken kan ha vært en slags føljetong, akkurat som store avissaker de senere tiårene 

ofte har begynt eller sluttet sitt liv som notiser (Byrman 1995:135-6). På den andre siden kan man 

hevde at godkjenning av salg burde vært et større nyhetspoeng dersom øyene ble oppfattet som 

viktige i avisene. En hendelse av nyere dato, Argentinas konkurs ved årsskiftet 2001/2002, var med 

sikkerhet en stor mediesak verden over. Mange av sakene om den økonomiske krisen kan likevel ha 

vært små, fragmentariske og litt vanskelig tilgjengelige, slik som denne notisen:  

 
Verdien av den argentinske pesoen sank da den ble sluppet løs på valutamarkedet mandag. Kursen lå på rundt 
2,30 pr. dollar for større transaksjoner etter åpningen mandag. Sist pesoen var i handel, 1. februar, lå den rundt 
2,05 pr. dollar (NTB/AFP/Reuters) (Uten tittel, VG, 12. februar 2002). 
 

Hvorfor den argentinske pesoen hadde vært ute av handel, hvem som hadde bestemt dette og 

hvilken betydning det hadde kommer ikke fram. Denne notisen skaper vel så mye forvirring som 

forståelse. Slik er det gjerne med notisen. Leseren sitter ofte igjen med flere spørsmål enn svar 

(Byrman 1995:136). Ifølge Byrman har notisene lav status, og det bidrar til at de kan bli stemoderlig 

behandlet. Holm (2000) mener på sin side at notisen har fått høy prioritet: ”Avisnotisen er ikke 

længere fyldstof, men en nøje udvalgt historie” (Holm 2000:41). Bakgrunnen for denne uttalelsen 

kan være at avisene gjerne velger ut noen av de store, felles nyhetssakene som de profilerer seg på, 

mens andre fellessaker registreres i notiser. Men om notisene ikke er helt vilkårlig utvalgt, er de 

likevel ikke høyt prioritert. Hvis saker fra Latin-Amerika stadig blir nedprioritert, slik at de havner i 

notisspaltene, er det en fattig trøst at notisspaltene er viktige. Halvorsen sier følgende om notiser:  

 
Notis er notis. Det sitter noen vaktsjefer, og noen som har vært i Latin-Amerika, og putter på noen slike. Det er 
greit å bruke noen linjer på noe tøv – og det er stort sett det de brukes til – men det er ikke noe dekning. Du har 
ikke noe Latin-Amerika-dekning med notiser. Det går ikke, dét. Det forklarer jo ingenting! (Halvorsen 
8.4.2005).  

 
Halvorsen kan ha rett i at notiser vanskelig kan skape en helhetlig og nyansert dekning. Refleksjon 

og dyptgående forklaringer av politikk og samfunn må man som regel til kommentarene eller 

reportasjene for å finne, mens rare kuriosahistorier helst dukker opp i notisform. Byrman mener at 

spesielt notisene favoriserer avvik fra en kjent og rasjonell hverdag (1995:139). Samtidig kan det 

være slik at mange setter notisen høyt – og får med seg nettopp de små tekstene framfor de store og 

tunge. Noen notiser er dessuten gode, klare og informerende, og enkelte nyhetsartikler er verken 

særlig velskrevne eller opplysende. 

                                                 
28 Øyene ble imidlertid ikke solgt før i 1917, til USA, som kaller dem for Jomfruøyene (Fuglestad 1994:260). 
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Notisen er den mest brukte sjangeren for hele den ikke-vestlige verden, med unntak av 

Midt-Østen, som er det eneste området som er representert med flere nyhetsartikler enn notiser (se 

vedlegg nr. 5). Med sin andel på 53 prosent notiser ligger imidlertid Latin-Amerika over den 

gjennomsnittlige andel notiser i dekningen av den ikke-vestlige verden, som er 45 prosent. Dette 

peker i retning av en mer overflatisk dekning. Latin-Amerika skiller seg riktignok litt ut i forhold til 

reportasjer. Andelen reportasjer er noe høyere i dekningen av Latin-Amerika enn i dekningen av 

Asia og Afrika – og til og med Midt-Østen. En stor del av reportasjene fra Latin-Amerika handler 

imidlertid om to enkeltsaker: kong Olavs Sør-Amerika-reise (1967-utvalget) og konflikten i El 

Salvador (1982-utvalget). I absolutte tall er dessuten Latin-Amerika representert med færrest 

reportasjer (hvis vi ser bort fra Oseania), så avisene i utvalget tilbyr oftere reportasjer fra andre deler 

av verden. Totalt sett formidles dermed få saker som bygger på norske journalisters tilstedeværelse i 

Latin-Amerika.  

Ifølge Holm har antallet notiser økt både i pressen og elektroniske media de siste årene, for å 

nå et mål om å ”dekke verden” (Holm 2001:124). Redaksjonenes struktur og ressurser tillater ofte 

ikke korrespondenter eller reportasjereiser, men de ønsker som regel likevel å registrere antatt 

viktige saker. Tabellen under viser at antall notiser i Latin-Amerika-utvalget er klart størst i det siste 

utvalgsåret, 2002, men at antallet heller har variert med noen titall fra år til år framfor å stige spesielt 

mye. 
 

Figur nr. 2: Krysstabell for sjanger + årgang (Latin-Amerika, N=638) 
 

Årgang 
      Sjanger 1902 1919 1935 1953 1967 1982 1991 2002 Total 

Notis 31 25 34 23 43 69 34 78 337 
Nyhets. 3 0 4 9 32 62 30 38 178 
Report. 0 0 0 3 12 17 4 9 45 
Kom/led. 0 1 1 4 5 21 7 6 45 

  

Annet 0 0 0 2 5 11 10 5 33 
      Total 34 26 39 41 97 180 85 136 638 

 

De første årene i utvalget preges nesten utelukkende av notiser. Avisene i 1902 og 1919 var generelt 

preget av det vi i dag vil kalle notiser. Notisen var lenge den dominerende formen i avisene, før 

sidene ble stykket opp med rubrikker og bilder (Rydén 1981:135). Med årene viser avisene tydelig 

at de prioriterer noe stoff framfor annet, og noen saker får større plass. I siste halvdel av perioden 

kommer større artikler, reportasjer og kommentarer til. Ifølge Roksvold (1997) vokser bredden i 

sjangerbruken i norske aviser blant annet fordi avisbransjen blir kraftigere kommersialisert 

(Roksvold 1997:76-77). Mer tilstedeværelse og mer underholdning, dermed mer reportasje og flere 

intervjuer, blir viktig i konkurransen med ukeblader og andre aviser. En annen viktig faktor er 
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økningen i avisenes omfang. Når redaksjonene skal fylle langt flere sider er det mulig å bruke flere 

bilder og større tekster. Kanskje utvidelsen kom nettopp på grunn av et ønske om dette. Ettersom 

avisenes omfang ikke er målt for avisene i mitt utvalg, vil jeg vise til et dansk eksempel: Avisen 

Jyllandsposten ble tre ganger så omfangsrik fra 1962 til 2002 (Haahr og Holm 2003:139).  

 Hagvaag forteller at media som regel må rapportere mange nyheter fra et område før 

kommentarer og reportasjer blir en del av dekningen: ”Dersom media bringer hyppige nyheter, 

hendelsesnyheter, om en verdensdel, så følger kulturartiklene, økonomiartiklene og de politiske 

analysene etter. Det er min erfaring etter mange år, at de daglige nyhetene fra en region gjør at folk 

har behov for å få en forklaring og en sammenheng” (Hagvaag 5.4.2005). Dette viser seg også i 

datamaterialet til denne oppgaven: Året med flest nyhetsartikler, 1982, er også året med flest 

reportasjer og kommentarer.  

 

5.3 Tema: Konflikt fanger medias oppmerksomhet  

 

Figur nr. 3: Fordeling av ulike tema 

 

Konflikt er temaet med det klart største antall tekster i 

datamaterialet: 143 tekster (22 prosent). Vi kan forstå dette i 

sammenheng med de stereotypier og diskurser som er omtalt i 

de innledende kapitlene: Latin-Amerika presenteres som et 

farlig sted med bråk og uenighet. Dramatiske konflikter er det 

som i størst grad gjør norske aviser interessert i denne delen 

av verden. Det kan for eksempel være brutale opprør, kupp 

eller revolusjoner. Konflikt er en stor kategori gjennom hele 

datamaterialet, fra 1902 til 2002, og det betyr at 

globaliseringen ikke kan sies å ha sørget for flere eller færre 

konfliktsaker. Den neststørste kategorien, sport, har imidlertid 

en klar vekstkurve fra den første saken dukker opp på midten 

av århundret. Dette kan forstås i sammenheng med 

globaliseringen, noe jeg vil komme tilbake til senere i 

oppgaven. Her kan det nevnes at den økende sportsdekningen 

kan være en del av en form for popularisering eller 

tabloidisering av media. Slik ser også Hudson det: 

 

      Tema 
Antall 
tekster 

konflikt 143 
sport 82 
krim. 53 
handel/sjøfart 53 
krig 45 
kultur 42 
kjendis/kongelig 40 
politikk 39 
annet 27 
økonomi 22 
ulykke 21 
katastrofe 14 
samfunn 14 
bistand 9 
natur/miljø 8 
turisme 7 
kuriosa 6 
flyktninger 4 
sult/sykdom 3 
misjon 3 
fred 2 
rasisme 1 

  

total 638 
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My impression is that there’s an increasing concentration on news as entertaining. In British media in particular, 
the majority is only interested if it is Maradona or some Argentine footballplayer who’s playing in England, like 
Veron. Or anything that is slightly unusual, you know, a man with two penises or a woman who sold her baby’s 
kidneys. That doesn’t necessary reflect what everyday life is about in Argentina (Hudson 15.4.2005).  

 

I intervjuene med korrespondentene ble det tydelig at de delte en frustrasjon over dekningen av 

Latin-Amerika og de temaene som preger framstillingen av denne delen av verden.  

 

A lot of journalists now think that journalism is just to cover the breaking news and put some blood into it and 
mix and put in on the front page. I understand that blood sells, but Latin America is a little more. We have a 
reality beyond soccer players and irrational movements (de Paoli 12.4.2005). 

 

Korrespondentene forteller at lokale eller fastboende journalister i mindre grad er interessert i å 

skrive om vold, konflikter og fattigdom enn de journalistene som kommer på besøk. Én årsak er at 

det som oppfattes som ”vanlig” ikke lenger er en nyhet. Man registrerer ikke hverdagen hver dag. 

En annen årsak er at de fastboende får et annet syn på Latin-Amerika, der andre sider av samfunnet 

oppleves som mer vesentlige og interessante.  

 

Det er jo stadig noen journalister her, men de kommer ned i to uker og skriver om akkurat det samme. De lager 
favela-saken og skriver om fotball, vold og samba, og så drar de hjem. Det er de samme sakene som går igjen. 
Ergo blir det som å sloss mot vindmøller å prøve å framstille dette som et normalt kontinent. Det er jo dét det er 
for de fleste her (Halvorsen 8.4.2005). 

 

Korrespondentene må imidlertid forholde seg til redaksjoner i USA eller Europa. Derfor prøver de 

gjerne å finne saker som har universell interesse, eller saker som har en link til hjemlandet, slik 

Goldman forteller her: 

 
The stories have to be linked to something national. You have to interest the people. […] You sometimes find 
these silly links, like the nightclub fire here that was linked to the one in the United States. And the Chinese had 
a very similar fire. So the Chinese press agency did a lot of work on that one too. You don’t do stories for the 
stories sake (Goldman 13.4.2005). 

 

Disse linkene til noe kjent er imidlertid ikke nødvendigvis negative, men kanskje heller en form for 

normalisering i et mediebilde som ellers preges av konflikter som leserne kan oppleve som fjerne. 

Gjennom å lese at latinamerikanere opplever det samme som en selv, eller ens eget samfunn, har 

opplevd, kan man kanskje føle en større samhørighet.  

Etter konflikt og sport kommer to kategorier med like mange tekster: kriminalitet og 

handel/sjøfart. Handel og sjøfart er i stor grad knyttet til norske forhold. Det er for eksempel tekster 

om norske sjømenn, handelsavtaler mellom Norge og latinamerikanske land og norske bedrifter 

som får oppdrag i Latin-Amerika. Flere av disse tekstene gir inntrykk av ”normale” forhold i Latin-
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Amerika. Økonominyheter har antakelig en stor grad av likhet verden over. Handel- og 

økonomitekstene forteller dessuten at det finnes kontaktpunkter.  

Den mer negative kategorien kriminalitet er imidlertid like stor som handel/sjøfart. Dessuten 

er den fjerde største kategorien krig. Katastrofer kommer et stykke lenger ned. Til sammen har de 

negative k-kategoriene konflikt, krig, kriminalitet og katastrofer 40 prosent av tekstene i utvalget – 

noe som indikerer at Latin-Amerika i stor grad framstilles som et kontinent i krise. Norske aviser har 

i stor grad rapportert om politiske kriser, økonomiske kriser, naturkatastrofer, vold og kriminalitet. 

På bakgrunn av tidligere studier kunne man riktignok ha forventet en enda større andel k-temaer 

(Vaage 1989, Dover og Barnett 2004). Samtidig må det understrekes at 40 prosent k-temaer ikke er 

ensbetydende med at 60 prosent av tekstene gir en positiv framstilling av Latin-Amerika. I de øvrige 

kategoriene finner vi for eksempel en rekke tekster om nordmenn der Latin-Amerika kommer i 

skyggen eller er det negative motstykket til Norge, og tekster om skandalerykter rundt Maradona. I 

tillegg kommer negativ omtale av Latin-Amerika i blant annet tekster om politikk og økonomi. En 

presentasjon av tekstene fordeling i ulike temakategorier kan bare antyde dekningens karakter. For 

en større forståelse av dekningen må vi også vurdere flere sider av dataene. 

 

5.4 Norge og nordmenn i Latin-Amerika  

Denne oppgavens datagrunnlag ser ikke ut til å inneholde særlig mange norsk-vinklede saker om 

store internasjonale nyheter. De fleste sakene om nordmenn har et rent norsk utgangspunkt, og 

Norge og nordmenn utgjør således temaet, ikke vinklingen, i sakene. Totalt 18 prosent av sakene i 

utvalget handler i hovedsak om Norge og nordmenn. Det vil si at nesten hver femte Latin-Amerika-

sak egentlig handler om oss selv. Til sammenligning viste en mindre studie av Brasil-dekningen 

høsten 1999 at mer enn halvparten av sakene hadde norske hovedaktører (Hestmann 2000). Det 

funnet skyldtes delvis at en nordmann ble drept i Brasil den høsten29. En studie av u-landsstoff i 

1986 fant at Norge og nordmenn ble omtalt i en fjerdedel av sakene i norske aviser (Vaage 

1989:39).  

I første halvdel av 1900-tallet er det norske gjerne knyttet til sjøfart. De to sakene med norsk 

vinkling i 1919 bærer titlene ”Den nye sjømandskirke i Buenos Ayres” (Bergens Tidende 

27.2.1919) og ”Norsk bark sunket” (Dagbladet 27.2.1919). I neste utvalgsår, 1935, handler det blant 

annet om et norsk dampskip som ble solgt til Sør-Amerika og norske sjømenn som mister livet. 

Antall ”norske” saker øker og er klart større i siste halvdel av 1900, noe som kan ha sammenheng 

med globalisering, i form av økt reising og etablering av flere norske selskap i Latin-Amerika. Flest 

                                                 
29 En metodisk svakhet ved studien var at saker om nordmenn bosatt i Brasil ikke ble registrert, til forskjell fra 
saker om nordmannen som ble drept i Brasil. Det betyr at antall ”norske” saker kunne vært enda større. 
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norskorienterte saker er fra utvalgsåret 1967, da kong Olav reiste til Latin-Amerika. Fire av ti saker 

er ”norske” i 1967. Også 1953 og 1991 har en høy andel slike saker: henholdsvis 37 og 20 prosent.  

Ved siden av norske sjømenn og kong Olav har for eksempel ulike bedrifter hovedrollen i 

de ”norske” sakene. Etter hvert skrives det også om norske studenter og turister i Latin-Amerika. En 

god del av dette stoffet er skrevet i Norge, som for eksempel saken om norske utvekslingsstudenter 

som strømmer til Latin-Amerika (”Kaster seg på latinobølgen” og ”Neste stopp Chile”, Aftenposten 

20.2.2002) og trolig også flere av notisene om norsk næringsliv i Latin-Amerika (”Kværner-

kontrakter i Brasil”, Aftenposten 21.8.2002, ”Stor norsk gassmulighet i Venezuela”, Aftenposten 

21.8.2002). Saker knyttet til hjemlandet utgjør en klassisk kategori innenfor utenriksfeltet. Tidvis 

kan slike saker trekkes så langt at de kanskje heller bør sees som en forlengelse av innenriksfeltet 

(Hannerz 2004a:187). Notisene om det norske håndballandslaget som skal trene i Fransk Guyana 

(”Sør-Amerika neste for Breivik”, Bergens Tidende 28.2.2002, ”Sør-Amerika for Breivik”, 

Aftenposten 28.2.2002) er i en slik gråsone, der Latin-Amerika nesten er uvesentlig. En rekke saker 

stammer fra norske journalister stasjonert eller på reise i Latin-Amerika. Et interessant eksempel er 

den norske journalisten som skriver om den norske korrespondenten. I dette tilfellet fungerer Latin-

Amerika nærmest bare som en kulisse for en heltefortelling om ”vår mann”, NRK-korrespondent 

Erling Borgen. Brødteksten starter slik:  

 
Utenfor hotellet ligger gulhvit palmestrand og Det karibiske hav, men ennå har ingen sett Erling Borgen slappe 
av. Han har ørene på stilker for å oppfange det aller minste våpengny, og de kulrunde øynene er allerede 
halvveis ute av hodet i jakten på frynsete latinamerikanske politikere (”Vår mann i Latin-Amerika”, Nordlys 23. 
mars 1991). 
         

Artikkelen er bevisst eller ubevisst basert på det van Dijk kaller en polariseringsstrategi: Vi er bra og 

de andre er dårlige (van Dijk 1998:33). Borgen framstilles som den kunnskapsrike, engasjerte og 

farlige journalisten som avslører vanstyre, og dermed er i det godes tjeneste. Han skal ”glefse” i seg 

sukkerministeren på Haiti, og fikk en ambassadør til å love bot og bedring da han ”slengte 

mikrofonen oppunder nesen på ham”. I sin studie av reportasjer fra India i det norske A-magasinet 

fant Eide at norske og vestlige aktører ofte opptrådte i tekstene, og at de fikk komme til orde på en 

helt annen måte enn indere. Hun spør om dette kan skyldes en oppfatning blant journalister om at 

det er mye lettere for nordmenn å identifisere seg med norske ”helter” enn med indere (Eide 

2002:200). Alle nordmenn i Latin-Amerika-utvalget er imidlertid ikke helter. Noen få nordmenn 

opptrer i negative saker, om for eksempel narkotikakriminalitet og bedrageri. I 1991 mistenkes en 

norsk kvinne for å ha kidnappet barn i Peru for å selge dem til adoptivforeldre i Vesten, og denne 

saken ser ut til å ha fått relativt stor oppmerksomhet. 



 56 

Den nevnte engelske ”regelen” om at engelskmenn er mer verdt enn franskmenn (og at det 

aldri skjer noe i Chile) kan framstilles omtrent slik på norsk: Én nordmann tilsvarer hundre dansker, 

tusen tyskere og en million indere. Da nordmannen Yngve Richardsen ble drept i Brasil i februar 

2004 ble drapet omtalt i norske aviser i mange måneder. Halvorsen forteller at sakene hans sjelden 

blir til på initiativ fra hjemmeredaksjonen, men dette drapet fikk han vite om fra Oslo. ”Da var det 

fullt kjør!”, sier han. I april 2005 ble 30 unge brasilianere brutalt drept av politimenn utenfor Rio. 

Dette massedrapet var vanskeligere å ”selge inn” til redaksjonen, selv om udåden var helt spesiell 

også i Brasil, der flere titusen blir drept årlig. ”De var ikke interessert i dag, for Märtha Louise har 

fått barn, og så er det barnedåp og sånt. Og så er det paven som døde. Det hadde gått på en annen 

dag” (Halvorsen 8.4.2005). Dette er et tydelig eksempel på at nyhetsterskelen varierer. Halvorsen 

forteller også at det er lettere for ham å få gjennomslag i helgene enn på ukedagene. 

En tilnærming til verden som setter ens egne øverst er ikke særegen for nordmenn. For 

brasilianske journalister kan strofen høres slik ut: ”Somebody killed in São Paolo means ten people 

killed in Bahia, means 30 people killed in Amazonia, because Brazil is so huge” (de Paoli 

12.4.2005). En slik gradering kan virke kynisk, men i alle samfunn rangeres mennesker etter 

relasjoner og status. Ens bestemor eller nabo verdsettes som regel høyere enn fremmede. Aksen oss-

dem er universell (Eriksen 2003). Goldman forteller at ”points of contact” mellom noe der ute og 

samfunnet hjemme er viktig for medier verden over: 

 

For example there is a big Welsh community is the south of Argentina, so the BBC will like that. The Falkland 
islands is a BBC target. The Nazis who fled and came here is always a subject to German television. The 
Japanese TV love Brazil, because Brazil has the largest Japanese society outside of Japan. And Fujimori in Peru 
was Japanese, so of course their TV loved that (Goldman 13.4.2005). 
 

Globalisering og ny stedløs kommunikasjon gir muligheter til å etablere avgrensede nettverk som 

krysser planeten, men ifølge Eriksen (2003) er det ikke sannsynlig at resultatet noen gang vil bli ”en 

generell, nærmest kosmisk bevissthet der alle mennesker blir inkludert i en grenseoverskridende 

menneskehet” (Eriksen 2003:8). Ifølge Holm (2000) ser riktignok ikke den nasjonale vinklingen 

lenger ut til å være et nødvendig eller tilstrekkelig argument for at en sak skal havne i media. 

Lesernes interesser er spredt over mange områder, og det kan være andre ting enn det nasjonale som 

vekker interesse. Men man må alltid finne en form for relasjon mellom nyhetene og leserne, sier 

Milliken i Reuters: 

 
Six months ago, during the election, I wrote a story about a former guerrilla. And a former guerrilla in Uruguay 
– well, who cares? But this man’s story – and he was the most voted senator of the elections – all of a sudden 
had universal appeal! Because he was jailed for maybe 12 years, and out of them he spent seven in a well, by 
himself. At the bottom of a well! They lowered his food, took out his excrements, and he spent the whole time 
playing with ants and little frogs. Can you imagine that? Seven years in the bottom of a well? All of a sudden I 
had messages coming in from everywhere: “What a great story”, you know, “How touching”. (…) So that’s 
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what you have to do in Latin America. You have to find an argument that has universal appeal. That way you’ll 
get your story printed or replicated or copied by the competition or whatever. You need to bring it into peoples’ 
homes. Have them identify with it (Milliken 14.4.2005). 
 

Opplevelsen av sju år i en brønn er antakelig ikke noe som lesere flest kan relatere til. Leserne vil 

trolig lettere kunne identifisere seg med vanlige latinamerikanere og deres hverdag enn med fangen 

i en ekstrem historie som denne. Men fortellingen ovenfor har en klar form for ”human touch” og 

vekker fellesmenneskelig, følelsesmessig interesse. For øvrig bør det også legges til at Reuters 

leverer mange saker som omhandler næringsliv og politikk, saker som ofte mangler 

medmenneskelige aspekt. 

Ved siden av å registrere hvor mange tekster som omhandler Norge og nordmenn har jeg 

registrert forekomst av europeisk og annen vestlig vinkling/tematikk. Bare fire prosent av tekstene 

(26 av 638) omhandler noe europeisk, så hvorvidt Europa-relaterte saker kommer på trykk virker 

noe tilfeldig. Blant de få tekstene finnes saker om nederlandske journalister som ble drept i El 

Salvador i 1982 og Danmark som ikke ville sende valgobservatører til samme land, men også mer 

sære saker om en statue av engelske prins Charles i regnskogen, og den vanskelige kjærligheten 

mellom en italiensk grevinne og en brasiliansk fotballspiller.  

Andelen tekster med annen vestlig vinkling eller tematikk, det vil i hovedsak si tekster der 

USA spiller en sentral rolle, er på åtte prosent (51 av 638). Det er spesielt i 1982 at USAs bånd til 

Latin-Amerika kommer tydelig fram, gjennom en rekke saker som behandler USAs rolle i 

konfliktområder i Mellom-Amerika. 21 av 180 saker i 1982-utvalget har en vestlig vinkling eller 

tematikk utover noe norsk eller europeisk. Men også 2002 skiller seg ut, med 18 slike saker blant de 

totalt 136 tekstene i dette årets utvalg. Disse sakene omhandler gjerne politikk og konfliktladede 

tema, som for eksempel USAs bånd til Colombia, USAs interneringsleir for terrormistenkte på 

Guantánamo-basen på Cuba, protester foran president Bushs Peru-besøk og mer generell kritikk av 

USAs politikk i latinamerikanske land.  

Andelen USA-relaterte saker i utvalget er ikke stor, så forskjellige svingninger kan være 

tilfeldige. Likevel er det verdt å kommentere at det ikke er en eneste sak med ”annen vestlig 

vinkling/tematikk” i 1991, når det er to topper både i 1982 og 2002. Kanskje Golf-krigen i 1991 kan 

ha hatt betydning? Denne krigen, i sentrum for USAs utenrikspolitikk, tok mye av medias 

oppmerksomhet. På begynnelsen av 90-tallet, da de aller fleste militærdiktaturene hadde forsvunnet 

og det bredte seg en viss ro i Latin-Amerika, gikk kontinentet fra å være på toppen av USAs 

utenriksagenda, til å bli nærmest ignorert (Martin 2006). Spesielt etter 11. september har USA 

konsentrert seg om andre deler av verden (Hakim 2006). Denne lave interessen står i kontrast til et 

økt antall USA-relaterte saker i 2002, men det viser seg at nesten halvparten av de USA-relaterte 
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sakene i 2002 handler om USAs Guantánamo-base, med fanger fra hovedsaklig Midt-Østen. 

Tilknytningen til Latin-Amerika i disse sakene er dermed kun geografisk. 

 

5.5 Flest tekster om Brasil 

En femtedel av sakene (124 tekster) i utvalget omhandler Brasil. Brasil er dermed det landet i Latin-

Amerika norske aviser skriver oftest om. Dernest kommer Argentina (79), El Salvador (74), Mexico 

(64), Cuba (43), Peru (32), Colombia (27) og Chile (23). Alle øvrige land er representert med færre 

enn 20 tekster (se vedlegg nr. 6). Dette bildet stemmer i en viss grad med en kartlegging av 

europeiske korrespondenter som spanske Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas gjorde 

på 90-tallet. Da var Brasil landet med flest korrespondenter (51), mens Mexico (38) og Argentina 

(32) kom på andre- og tredjeplass (Nymark 1997). Disse tre store landene er svært viktige 

økonomiske og politiske aktører i Latin-Amerika, og det overrasker ikke at de får mye 

oppmerksomhet i norske aviser. At El Salvador har klart å komme foran Mexico på listen, skyldes 

den omfattende dekningen av konflikter i Mellom-Amerika på 80-tallet. Med unntak av tre saker i 

1991 omtales El Salvador kun i 1982. 

Til tross for Brasils store økonomiske og politiske makt i regionen er verken økonomi eller 

politikk den dominerende kategorien i Brasil-stoffet. Sport rager høyest, med 38 av sakene, og sport 

betyr først og fremst fotball, og fotballspilleren Ronaldo. Denne brasilianske fotballhelten bidrar til 

at 2002 er året med den største andelen av Brasil-sakene. Legenden Pelé er for øvrig også omtalt i 

noen notiser, i 1991. Brasil vant fotball-VM i 2002, men mesterskapet ble ikke fanget opp i utvalget. 

Utvalget har for øvrig ikke truffet på noe VM i fotball, bare forberedelsene til VM i 1982. Den 

neststørste kategorien er kjendis/kongelig (22) og her er det i hovedsak kong Olav som omtales. 

Handel og sjøfart (18) er den tredje største kategorien. Sakene i denne kategorien handler blant 

annet om norsk skipsfart, norske forretningsavtaler, kaffepriser og Verdens sosiale forum, som i 

2002 fant sted i Porto Alegre. Bare noen ytterst få av utvalgets saker om Brasil tar utgangspunkt i 

kriminalitet eller konflikt, noe som kanskje bryter med forventningene. Det er også bare to saker fra 

karnevalet i Rio, til tross for at karnevalet holdes i februar og februar var en av de faste månedene i 

utvalget. Kanskje utvalget aldri traff helt på datoene for karnevalet. 

 Halvorsen reiser en god del, men holder til i Rio de Janeiro i Brasil. Hagvaag hadde også 

base i Rio. Han forteller at Brasils størrelse og betydning gjør at det kan være vanskelig å følge med 

på hva som skjer i andre latinamerikanske land: ”Du vet, det er det syndromet du opplever hvis du 

er i USA, eller i Russland: Landet i seg selv er så svært at det skygger for alt annet. Men det er ikke 

verre enn at man bare må lese avisene fra andre land” (Hagvaag 5.4.2005). Halvorsen forteller at 

Brasil uansett har størst betydning for Norge: ”Det er her de store norske bedriftene er. Brasil er det 
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største landet, og når det gjelder næringsliv og olje er Brasil definitivt viktigst” (Halvorsen 

8.4.2005). 

Argentina, det neste landet på listen, var for noen tiår tilbake var et av verdens ti rikeste land, 

og dekkes ganske jevnt i hele perioden, men med flest saker de tre siste årene i utvalget. Den største 

kategorien blant temaene er konflikt (14 saker), og eksempler kan være kritikk av militærregimet, 

vold mot menneskerettighetsaktivister og enkelte mindre opprør i forbindelse med den økonomiske 

krisen i 2002. Dernest skrives det en del om Argentina i forbindelse med sport (12) og kjendiser 

som Maradona, eller kongelige (11).  

Dekningen av Mexico er i likhet med den av Argentina spredt utover alle årene i utvalget, et 

tegn på at landet har hatt en viss posisjon og nyhetsverdi hele veien. I 1919 og 1935 var Mexico det 

mest omtalte landet. Hele 44 av de 64 sakene om Mexico er imidlertid notiser, og kriminalitet er den 

største kategorien (14 saker), etterfulgt av konflikt (12).  

 

5.6 Flest tekster i Aftenposten 

Nøyaktig som i Eide og Simonsens samlede datamateriale for dekningen av den ikke-vestlige 

verden er Aftenposten representert med flest tekster. Aftenpostens andel er 20 prosent både totalt og 

av Latin-Amerika-dekningen. En fordeling av tekstene om Latin-Amerika ser slik ut: 

 
Figur nr. 4: Fordeling av tekster om Latin-Amerika mellom de ulike avisene  (N = 638). 
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Etter Aftenposten (129 tekster) kommer Dagsavisen (108), VG (96), Stavanger Aftenblad (91) og 

Bergens Tidende (91). Dagbladet (80) og Nordlys (43) har færrest tekster. Aftenpostens ledende 

posisjon innen ”u-landsdekning” eller utenriksdekning generelt har også kommet til uttrykk tidligere 

(Vaage 1989, Lothe 2002). Enkelte studier har imidlertid vist at en avis som ikke er med i denne 
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oppgaven, Klassekampen, kan ha både en større andel utenriksnyheter relativt sett (Lothe 2002:43), 

og et høyere antall tekster om ”u-land” enn Aftenposten (Gimnes 1992:37). Ifølge Halvorsen ønsker 

Aftenposten nå en kontinuerlig dekning av Latin-Amerika: ”Aftenposten har bestemt seg for å ha 

minst et par saker i uka, og i perioder har jeg hatt på fem eller seks. Jeg prøver hver dag å ha ett eller 

to forslag til saker som jeg sender inn.” (Halvorsen 8.4.2005). Aftenpostens Latin-Amerika-dekning 

ligger jevnt høyt gjennom årene (se vedlegg nr. 7). Årsaken kan kanskje være at Aftenposten er en 

såkalt heldekkende avis, som tilbyr bred dekning av mange tema. Avisen har, og har hatt, mange 

gode utenriksjournalister og kommentatorer, og større ressurser enn flere av de andre avisene i 

utvalget. Men selv om Aftenposten har flest tekster totalt, har både Stavanger Aftenblad og 

Dagsavisen flere nyhetsartikler (se vedlegg nr. 7). I reportasjesjangeren har VG omtrent like mange 

tekster som Aftenposten. Når det gjelder kommentarer er imidlertid Aftenposten klart ledende, med 

13 av totalt 45 kommentarer, noe som kan tyde på en høyere prioritering i redaksjonen. Det krever 

langt mer av en avis å skrive kommentarer enn å trykke notiser fra nyhetsbyråene. 

Konflikt er den største temakategorien hos samtlige aviser, med unntak av VG, som skriver 

mest om sport (se vedlegg nr. 8). VG har 16 av de 82 sportssakene i utvalget og avisens 

sportsdekning er dermed størst i både relative og absolutte tall. Ikke overraskende for en tabloidavis 

er også antallet saker om kjendiser og kongelige størst i VG (ni saker, mot sju i aviser som Bergens 

Tidende, Dagbladet og Aftenposten). Aftenposten har på sin side langt flere rent politiske saker enn 

de øvrige avisene (16 tekster, mot åtte i Dagsavisen og fem i Stavanger Aftenblad, de to nærmeste). 

Stavanger Aftenblad ligger uventet lavt på statistikken for handel og sjøfart (tre saker), men Bergens 

Tidende topper denne statistikken (med 14 av de 53 sakene innenfor temaet). Dagbladet er den 

avisen med klart flest saker om krig (14 av 45 saker), og de aller fleste av disse sakene (12) er fra 

1982-utvalget.  

Så mye som en fjerdedel av alle Latin-Amerika-tekstene i VG tar utgangspunkt i Norge og 

nordmenn. Til sammenligning har Dagsavisen 15 prosent, Aftenposten 18, Dagbladet 19 og 

Bergens Tidende 20 prosent slike saker, mens avisene med minst andel ”norske” saker er Nordlys 

og Stavanger Aftenblad, begge med 14 prosent (se vedlegg nr. 8). Forskjellen kan kanskje forklares 

med at VG generelt setter Norge og nordmenn høyt på lista over utvalgskriterier. Ifølge Hågvar 

(2003) dyrker VG Norge og det norske på en måte som flere finner betenkelig. Han kaller VG en av 

landets fremste eksponenter for medienasjonalisme (Hågvar 2003:118).  

 

5.7 Oppsummering av sentrale funn 

Dekningen av Latin-Amerika er liten og preget av en veldig stor andel notiser. Konflikt er en 

dominerende diskurs, ettersom konflikt er det enkelttemaet som i størst grad preger dekningen. 
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Sammen med et stort antall tekster om krig og kriminalitet bidrar konfliktdiskursen til å framstille 

Larin-Amerika på en relativt negativ måte, med vekt på uro, vold og kriser. Sport er imidlertid den 

neststørste kategorien i datamaterialet, og tekstene om sport bærer som regel ikke noe negativt i seg. 

Sportssakene, som i hovedsak kommer som notiser, bidrar imidlertid heller ikke til en økt forståelse 

for latinamerikanske samfunn.  

Strukturelle endringer får generelt lite oppmerksomhet sammenlignet med hendelsesnyheter, 

og det er en tendens til at tekstene mangler kontekstualisering og at de dermed i liten grad bidrar til 

nyansert kunnskap om Latin-Amerika. Så mye som hver femte sak er knyttet til Norge eller 

nordmenn. Det største landet i Latin-Amerika, Brasil, omtales oftest, og Aftenposten har det høyeste 

antall saker. 
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KAPITTEL 6: Historisk utvikling: Analyse av utvalgsårene 

Nedenfor vil jeg gå gjennom alle årgangene i utvalget, trekke fram ulike tendenser og vise til 

eksempler på tekster fra hvert år. I tillegg vil jeg gå i dybden på enkelte tekster som illustrerer 

viktige sider ved materialet. Gjennomgangen vil inneholde relevante politiske og sosiokulturelle 

trekk fra periodene tekstene er hentet fra, både i Latin-Amerika og Norge. Som diagrammet 

nedenfor viser er dekningen svært lav de første årene. Dekningens størrelse varierer i siste halvdel 

av århundret, med en topp i 1982. 

 
Figur nr. 6: Fordeling av Latin-Amerika-tekstene mellom de ulike årgangene  (N = 638). 
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6.1 År 1902 

Da Colombus kom til Karibia i 1492 startet Spanias tid som kolonimakt i Latin-Amerika. Senere 

kom portugisiske Cabral til Brasil, og etter noen tiår ble også Portugal en kolonimakt. Latin-

Amerika forble kolonisert fram til, grovt sett, de første tiårene av 1800-tallet (Fuglestad 1994, 

Brazier 2003:86). I 1902 har Latin-Amerika med andre ord bestått av selvstendige stater relativt 

lenge. Norge var derimot fortsatt i union med Sverige, men preget av en stadig mer selvbevisst 

nasjonalfølelse. Fridtjof Nansens Grønlandsferd, Holmenkollrennene, innføring av allmenn 

stemmerett, handelsflåtens økende betydning og suksessen til kunstnerne Henrik Ibsen, Bjørnstjerne 

Bjørnson og Edvard Grieg bidro til å forme denne bevisstheten om det norske (Alnæs 1999). 

 Fra slutten av 1800-tallet var Latin-Amerika preget av en til dels voldsom økonomisk 

ekspansjon, basert på eksport til Europa og USA (Fuglestad 1994:211). Tida rundt århundreskiftet 

bød også på en annen type vekst: Mellom 1850 og 1930 økte den latinamerikanske befolkningen fra 
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ca 30 til ca 104 millioner (ibid:213). Demokrati, eller styreformer med klare demokratiske trekk, var 

utviklet i en rekke latinamerikanske land før århundreskiftet30. 

 

6.1.1 Notisens dominans 

Innenfor våre utvalgte utgaver i 1902 stod 34 saker om Latin-Amerika på trykk. Ingen av disse 

omhandler strukturelle endringer som demokratisering eller økonomisk vekst. Det ser ut til at 

avisene på denne tida var sterkt preget av punktbelysning framfor strukturbelysning. En viktig årsak 

til dette er notisens dominans i de første tiårene av 1900-tallet. Med tre unntak kommer alle 1902-

nyhetene i utvalget i form av notiser. Noe av forklaringen er antakelig at nyhetsbyråenes 

standardiserte meldinger ble sendt med telegrafen, og tekstene måtte være kortfattede for at de ikke 

skulle bli for dyre. Avissidene i denne perioden bestod i stor grad av teksttunge spalter med notiser 

og annonser, ispedd en og annen oppramsing som gjerne gjaldt råvarepriser eller andre 

handelsrelaterte tema. Fordi nesten samtlige tekster på trykk var notiser, kan notisen vanskelig 

knyttes til visse tema. Det bør likevel nevnes at det i senere tid er blitt framhevet som et trekk ved 

notisen at den gjerne brukes til å registrere avvik fra det kjente (Byrman 1995:39). Vi kan derfor 

stille spørsmål om notisformen bidro til en høy prioritering av negative avvik som konflikter og 

katastrofer. Disse to temaene står for et klart flertall av tekstene i 1902. 

Tre tekster i 1902-utvalget er definert som nyhetsartikler. Bergens Tidende og Verdens 

Gang har hver sin nyhetsartikkel om vulkanutbruddet på Martinique. Verdens Gangs artikkel består 

riktignok av flere notiser satt sammen, så den befinner seg i et sjangermessig grenseland. 

Aftenposten har en nyhetsartikkel om Danmark som vil selge sine Vestindiske øyer. Artikkelen er 

basert på et brev fra en bekymret danske, som frykter økonomisk tap når han mister sin stilling i 

koloniene: ”De kgl. Embedsmænd faar vel Pension, men hvem vil godtgjøre os andre Tabet af vor 

Stilling, som vi møisommelig har oparbeidet gjennem mange Aar?” (”Salget af de vestindiske Øer”, 

Aftenposten 7.3.1902). Brevet fra dansken er i liten grad redigert, og det ser ut til å være et generelt 

trekk ved Latin-Amerika-dekningen i 1902, som med få unntak består av byråmeldinger. 

Redaksjonen samlet inn meldinger og spredte disse. Evaluering og kontekstualisering av 

meldingene kommer først i de påfølgende tiårene. 

 

6.1.2 Konflikter og katastrofer 

I nesten halvparten av tekstene (16) er temaet konflikt. Konfliktene finner sted på Haiti, i Colombia 

og Venezuela. Sju notiser stammer fra Haiti, som var inne i en lang periode preget av statskupp og 

                                                 
30 Generelle og velkjente leksikalske opplysninger i kapittel 6 er hentet fra Aschehougs Norgeshistorie, 
Aschehoug Verdenshistorie, Britannica Macropædia, The World Factbook (CIA) og bartleby.com.  
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revolusjoner. Borgerkrigen i Colombia, som senere ble døpt Tusendagerskrigen, omtales i to notiser. 

Som i de øvrige notisene om konflikt er det uklart hva som har forårsaket konflikten mellom 

regjeringen og opprørerne, og det ”blodbadet” som omtales i avisene. Den konfliktfylte situasjonen i 

Venezuela fører til sju notiser i utvalget, og vi skal se nærmere på tre av disse nedenfor. 

Etter konflikt er katastrofe det temaet som går igjen flest ganger i 1902-utvalget (se vedlegg 

nr. 9). Et vulkanutbrudd på Martinique omtales i ni saker, og det meldes om minst 2.000 døde. En 

av notisene om katastrofen viser til norsk tilstedeværelse på øya: ”Det norsk-svenske konsulat i St. 

Pierre paa Martinique gikk som bekjendt tilgrunde under den store katastrofe, ved hvilken Leilighed 

ogsaa den forrettende konsul Paul Borde mistede Livet.” (Verdens Gang 20.8.1902). Selv om 

konsulens dramatiske død allerede var omtalt tidligere, må det kunne sies at hendelsen framstilles på 

en nøktern og kortfattet måte sammenlignet med hvordan noe lignende ville blitt framstilt i dag. 

I de øvrige sakene i 1902-utvalget finner vi en gruveulykke i Mexico, mordet på en general i 

Venezuela, brasilianske kaffepriser, en sjøblokade av Venezuela og et mulig salg av de dansk-

norske Vestindiske øyer. I tillegg kommer en merkverdig nyhet om at det er oppdaget en fugl med 

fire ben i Sør-Amerika. Her er et utdrag: ”Saavidt den amerikanske forsker hidtil har kunnet opdage, 

blir dyrets bagben efter tre eller fire aars forløb kortere og kortere og omdannes tilsidst til et par 

vinger” (”En firfødded fugl”, Social-Demokraten 19.2.1902). Det stilles ikke spørsmål ved 

sannhetsgehalten i meldingen. Kuriosa slapp kanskje lettere gjennom til spaltene når meldingene 

kom så langt borte fra?  

 

6.1.3 Diskursanalyse: Opprør i Venezuela 

 I det følgende analyseres tre korte tekster som illustrerer både hvordan 1902 og 1919 tilhører 

notisens epoke, og hvordan den dominerende sjangeren, konflikt, kom til uttrykk. Den første av de 

tre er ”Venezuelaoprøret” (Verdens Gang 12.8.1902): 
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Denne notisen er fra en spalte merket ”Telegrammer til ’Verden Gang’. Gjennem Norsk 

Telegramburau”. Etter tittelen står det ”Newyork, 11. August”, antakelig tid og sted for registrering 

av nyheten i et nyhetsbyrå eller en avis i USA. Selve teksten starter med at nyheten har kommet 

med telegram fra Port of Spain, uvisst av hvilken grunn. Det skulle dermed være på det rene hvilken 

reise nyheten har lagt bak seg, selv om kanskje ikke alle leserne kjente til Port of Spain. Det ser ut til 

å være typisk for tida å gi slike omstendelige redegjørelser for nyhetens reise. Årsaken kan ha vært 

at det bidro til å bygge opp under nyhetens autentisitet og troverdighet. Kanskje det også skulle gi 

leseren et glimt av den store verden, og framstille avisen som internasjonalt bevandret. Nyheten er 

kort at opprørere har vunnet en gatekamp og erobret en by i Venezuela, mens en general og 60 

soldater fra regjeringstroppene har falt. Om det er opprørerne, regjeringstroppene eller 

utenforstående som er kilde til informasjonen er uvisst. Sett i forhold til den omhyggelige 

beskrivelsen av hvordan nyheten er blitt rapportert fra sted til sted, kan dette fremstå som et svakt 

punkt.  

Mye tyder på at opprøret er blitt omtalt tidligere, spesielt bruken av bestemt form i tittelen 

og i ordet opprørerne. Opprøret ser ut til å ha vært en form for føljetong i avisene, ettersom vi ser at 

konflikten omtales også senere i datamaterialet. Dette gjør nyheten noe enklere å forstå for leserne,  

men for en leser som kun leser denne enkeltnotisen står mange spørsmål ubesvart: Hvem er 

opprørerne, og hvorfor gjør de opprør? Hvor lenge har opprøret vart, og hvor omfattende er det? 

Hva slags styre finnes i Venezuela? Hvilken betydning har denne gatekampen? Hvem er general 

Bravo? Det er typisk at notiser, til tross for at de kan besvare spørsmål om hvem, hva og hvor, 

inneholder lite fakta og mangler bakgrunnsinformasjon (Byrmann 1995). Alene gir ikke den 

aktuelle notisen noen forståelse for opprøret, og innen den aktuelle diskursordenen, opprør, kan 

notisen gi et diffust inntrykk av opprørerne som en trussel mot det bestående. 

I motsetning til diskursen om opprøret som en uforståelig trussel står en diskurs som 

fremstiller hendelsene i Venezuela med mer respekt for opprørerne. Rekkefølgen for når de 

forskjellige aktørene nevnes i teksten kan fungere som et uttrykk for et hierarki i virkeligheten 

(Byrman 1995:139), og i denne teksten nevnes opprørerne først. Opprørerne knyttes dessuten til 

ordet ”erobret”, som bærer i seg konnotasjoner som makt, overlegenhet, styrke og seier. Ordet kan 

være positivt ladd for enkelte, men kan også virke provoserende. Et mer nøytralt ord på handlingen 

kunne vært inntok eller besatte, mens ord som okkuperte og invaderte ville gitt handlingen et preg 

av noe mindre heroisk og mer negativt. Videre viser det styrke at ingen opprørere ble drept, mens 

regjeringstroppene mistet hele 60 soldater, og til og med en general. Det står for øvrig skrevet at 

generalen og 60 menn ”faldt”. Dette ordet er en nesten fredsommelig metafor for noe langt mer 

brutalt, som for eksempel ”ble skutt og drept”. 
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Samme dag som Verdens Gang skriver om opprøret i Venezuela har også tre av de andre 

avisene i utvalget den samme notisen på trykk, i nesten identisk form31. Social-Demokraten er den 

avisen som skiller seg mest ut av de fire avisene, på grunn av tittelen ”Revolutionen i Venezuela”. 

Innholdet i notisen for øvrig er ordrett det samme som Verdens Gang og Aftenposten presenterer, 

men ordet revolusjon har en helt annen betydning enn ordet opprør. Ifølge Statsvitenskapelig 

leksikon bygger revolusjoner på bred sosial mobilisering, det er en rask og dyptgripende, voldelig 

samfunnsendring der nye grupperinger kommer til makten og den politiske orden blir forandret 

(Østerud et al. 1997:238-9). Opprør er først og fremst en voldelig sosial bevegelse (ibid.)32. Disse 

begrepene kan riktignok ha vært definert noe annerledes i 1902, for eksempel ved at revolusjoner og 

opprør i større grad ble likestilt. Hvis vi tar utgangspunkt i at revolusjoner støttes av en bred folkelig 

mobilisering, vil imidlertid revolusjoner framstå som mer legitime enn opprør. I så fall kan det være 

et poeng at Social-Demokraten, som den mest sosialistiske avisen blant de fire, kan ha hatt en 

spesiell forkjærlighet for sosial mobilisering og revolusjoner. Kanskje denne avisen ønsket å vise sin 

støtte til forsøk på omveltninger i Latin-Amerika ved å gi dem større legimitet. Mens borgerlige 

Aftenposten omtaler både den konfliktfylte situasjonen i Venezuela og de samtidige hendelsene på 

Haiti som opprør (”Oprøret paa Haiti”, 5.9.1902), bruker Social-Demokraten ordet revolusjon om 

begge hendelsene (”Revolutionen paa Haiti”, 12.8.1902). I Venezuela ble imidlertid de store 

opprørene i 1902 slått ned av general Juan Vicente Gomez, og det er derfor vanskelig å snakke om 

revolusjon. Ifølge de mest brukte definisjonene er det kun vellykkede revolusjoner med faktiske 

samfunnsendringer som kan regnes som revolusjoner (Lerfaldet 1999, Østerud et al. 1997:238-9). 

En uke etter den omtalte notisen finner vi en annen notis om situasjonen i Venezuela i 

Nordlys. Denne notisen utdyper framstillingen av konflikten i norske aviser:  

  
Oprøret i Venezuela  
Føreren for oprørerne i Venezuela uttaler, at de fremmede i Barcelona ikke tiltrænger at frygte. Han hævder at to 
trediedele av landet er i oprørernes hænder (Nordlys, 19.8.1902).  
 

Også leseren av denne korte notisen trenger forkunnskaper. Det blir tydeligere at notisene om 

konflikten bygger på en rekke presupposisjoner, for vi får ikke vite hvem de fremmede i Barcelona 

er, eller hva de eventuelt har vært redde for. Har mange fryktet opprørerne, ettersom opprørslederen 

er nødt til å si at frykt er unødig, eller bringer opprørerne trygghet til dem som tidligere fryktet 

regjeringsstyrkene?  

                                                 
31 Aftenposten har en identisk versjon av Verdens Gangs notis. Notisen i Bergens Tidende ligner, men er noe mer 
nøytral, blant annet på grunn av tittelen ”I Venezuela”. Avisen har også unngått ordet ”erobret”, og skriver heller 
at opprørerne har ”indtaget” byen. Utover dette finnes enkelte små variasjoner i teksten.  
32 Mot Østeruds definisjoner kan man argumentere for at opprør også kan forstås som fredelige oppgjør, som for 
eksempel da Norge løsrev seg fra Sverige i 1905 eller da Tsjekkoslovakia demonstrerte mot Sovjet i 1968. 
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At notisen baserer seg eksplisitt på opprørslederen som kilde, kan bety at informasjonen er 

farget og ensidig. Muligheten for at opprørslederens utsagn er partisk understrekes ved 

anføringsleddet ”hævder” i den andre og siste setningen: Er det nå så sikkert at to tredjedeler av 

landet er i opprørernes hender? Selv om det å bli presentert gjennom sitater kan oppfattes som et 

tegn på tildelt autoritet (Eide 2004b:106), fremstår ikke opprøreren som en trygg og ansvarlig 

myndighetsperson. Delvis fordi hans utsagn trekkes i tvil med anføringsleddet ”hævder”, men også 

fordi ordet opprør har konnotasjoner til uro, kaos og vold, i tillegg til å være et uttrykk for motstand 

mot makthavere. 

De to notisene om opprøret i Venezuela som er blitt presentert så langt er typiske eksempler 

på hvordan Latin-Amerika ble presentert i korte og ofte forvirrende tekster. Norske aviser trykket 

riktignok enkelte lengre og mer omstendelige notiser om opprøret i Venezuela, men også disse 

utelot viktig informasjon og ga liten forståelse av det venezuelanske samfunn. Her er et illustrerende 

eksempel på en slik mer omfattende notis: 

 
Fra Venezuela. 
Det tyske Dampskib ”Bolaria” laa i Byen Carupano (Venezuela) 22. Aug, da 700 Oprørere angreb Byen. Denne 
forsvaredes af 1000 Mand under General Belutini, men det lyktedes dog Angriberne at trænge ind i Byen. Man 
kjæmpede hele Dagen, og tilsidst maatte Oprørerne trække sig tilbage med Tab af mange døde og saarede. 
”Bolaria” var bleven rammet af mange Kugler, og Kapteinen bad derfor General Belutini om Beskyttelse, men 
fik til Svar, at han maatte forlade Havnen med sit Skib, da han ingen Ret havde til at være deri. Kapteinen 
telegraferede imidlertid til Kommandanten paa den tyske Krydser ”Gazelle” som laa i La Guatra. Under dens 
Beskyttelse completterte ”Bolaria” sin Last, og blev sluttelig eskorteret af Krydseren ud af havnen (Bergens 
Tidende 3.9.1902). 

 

Sett i forhold til dagens notiser fremstår denne notisen som særdeles detaljert. Årsaken kan kanskje 

være at man ville gi inntrykk av nøyaktighet og etterrettelighet. Notisen skiller seg også fra dagens 

nyhetstekster ved at den ikke er skrevet etter prinsippet om fallende viktighet, men mer  

kronologisk. En studie av svenske avisnotiser fra 1894 og 1994 viste at den største endringen innen 

sjangeren gjaldt fortellerteknikk (Byrman 1995:159). Fra å inneholde klassiske fortellinger, støpt 

etter det greske drama, har notisen gått over til å presentere det viktigste først, og være skrevet på en 

mer redigerbar måte (ibid.). Nyhetstekster av i dag kan lettere kuttes nedenfra om de er for lange33.  

Faircloughs skala for tilstedeværelse viser til fire stadier for innhold i teksten: det som er i 

forgrunnen, det som er i bakgrunnen, det som er tatt for gitt og det fraværende (Fairclough 

1995:106). I den refererende notisen over er det europeiske skipet plassert i forgrunnen, mens 

kamphandlingene mellom ”700 Oprørere” og ”1000 Mand” kommer i bakgrunnen, som en uheldig 

                                                 
33 Bruken av illustrasjoner har også endret seg siden starten av forrige århundre, da det var vanlig med store 
flater med flere spalter tekst, mens illustrasjoner var sjeldne (Rydén 1981:52). I dag står en stor del notiser 
fortsatt uten bilder eller andre illustrasjoner, mens tekster innen de andre sjangrene som regel presenteres med 
bilder. 
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situasjon skipet havner i. Det som ser ut til å være tatt for gitt er at europeiske skip har høy status og 

at kapteinen burde få hjelp. Disse opplysningene kan også kalles presupposisjoner, fordi de bidrar til 

å etablere en viss presentasjon av virkeligheten som naturlig (ibid.:107). Kapteinen spør en 

venezuelansk general om beskyttelse, men blir avvist, og skipet kommer først ut av situasjonen da et 

annet tysk skip kommer til unnsetning. Det blir dermed også implisitt framstilt som naturlig at 

europeiske mannskap har den gode egenskap at de hjelper hverandre. Det sies ikke at 

latinamerikanske mannskap ikke hjalp hverandre, men en inndeling i to leire – europeere mot 

latinamerikanere – er underforstått. Det fraværende i teksten er en forklaring på hvorfor det tyske 

skipet befant seg i området, og hvorfor generalen kunne påstå at skipet ikke hadde rett til å være der. 

Generalen kan dermed oppfattes som fiendtlig og vanskelig, samtidig som eventuelle overtramp fra 

tyskernes side ikke kommer frem. To måneder etter at denne notisen stod på trykk intervenerte 

Tyskland, Storbritannia og Italia i Venezuela, og blokkerte de viktigste havene. Bakgrunnen var at 

Venezuela ikke betalte sin gjeld til disse landene (Smith 2005:69). Historien viser dermed at den 

venezuelanske generalen hadde grunn til å være kritisk. 

Av tekstene som omtaler Venezuela-opprøret er denne siste notisen den eneste i utvalget 

som nevner at også opprørere ble drept og såret. I de andre tekstene presenteres opprørerne som den 

sterke part. Dette skyldes den faktiske, historiske utviklingen. Fellestrekk hos de tre notisene som er 

presentert er imidlertid at enkelte fakta, som notisenes reisevei eller kronologien i historien om det 

tyske dampskipet, får mye plass, mens kontekstualiseringen uteblir. Det må ha vært vanskelig for 

leserne å få en god forståelse av hva som skjedde i Venezuela, til tross for at de kanskje fulgte 

opprøret gjennom en rekke notiser over lengre tid. Det dominerende diskursive bildet av Venezuela 

i de tre notisene er en framstilling av landet som konfliktfylt og voldelig, med irrasjonelle trekk. 

 

6.2 År 1919 

I 1905 ble Norge en selvstendig stat, og i løpet av tida fram til første verdenskrig ble landet 

industrialisert (Borgersrud 2002). Avisene tok del i nasjonsbyggingen i form av økt oppmerksomhet 

rettet mot innenriksstoff, og dette kan være en av flere forklaringer på hvorfor 1919-utvalget med 

sine 26 tekster er det desidert minste. En annen forklaring er at Tyskland og konsekvensene av 

første verdenskrig ble viet mye spalteplass på denne tida (Simonsen 2006). Den eneste teksten i 

utvalget som knytter Latin-Amerika til første verdenskrig er en notis om at de allierte har bestemt at 

tyske skip i Chile skal føres til USA (”De tyske skibe i Chile”, Aftenposten 15.3.1919). 

Ifølge en studie av Intelligenssedlene, Morgenbladet og Lillesandsposten var 

utenlandsdekningen relativt stor i perioden 1880-1930, men av denne dekningen hadde verden 

utenfor Vesten alltid en liten andel, på rundt ni prosent (Simonsen 2006:22). Utenrikssakene ble 
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betraktelig færre i tida rundt århundreskiftet. Fra å utgjøre halvparten av avistekstene i 1880, stod 

utenlandsrelatert stoff for en tredjedel i 1930. Utover Norges nye rolle som selvstendig stat kan 

nedgangen trolig forklares med den teknologiske utviklingen, større ressurser og et økende sidetall. 

Mulighetene åpnet seg for å produsere egne nyheter og ikke bare gjengi byråmeldinger. Dessuten 

ble avisene mindre eliteorientert og mer tilgjengelige for alle sosiale grupper, noe som innebar mer 

stoff om det kjente og nære (ibid:13).  

Som Simonsen peker på ble ikke utenlandsdekningen nødvendigvis nedprioritert. I 

egenannonser var avisene tydelig stolte av å ha sendt medarbeidere til utlandet og knyttet til seg 

faste skribenter. Kanskje det ble trykket mindre utenlandsstoff fordi det var dyrere å ha utsendte 

medarbeidere enn en person som klippet ut byråmeldinger? I 1919-utvalget, som i 1902-utvalget, er 

det uansett ingenting som tyder på at noen journalister hadde vært i Latin-Amerika. Det ser heller 

ikke ut til at avisene hadde egenproduserte tekster om regionen. Notisen er enerådende også i 1919, 

som i 1902, og vi kan derfor kalle de første tiårene av forrige århundre notisens epoke. 1919-

utvalget består av 25 notiser og én kommentar. Denne kommentaren har ikke et norsk perspektiv og 

mangler byline, så det er vanskelig å bedømme hvorvidt den var skrevet i Norge. Kommentaren 

handler først og fremst om USAs oljeproduksjon og -konsum, men Mexico nevnes i noen setninger 

og i undertittelen, ”Ogsaa i Mexico strømmer petroleumskilderne” (”Det nye petroleums-eventyr i 

Amerika”, Bergens Tidende 20.9.1919).  

 

6.2.1 Streiker, skipsfart og smør 

Etter første verdenskrig ble avisene mer omfangsrike, og ifølge Roksvold (1997) var sport blant de 

nye stoffområdene som vokste (Roksvold 1997:69). I 1919 fikk en sportsredaksjon i Aftenposten 

ansvar for egne sportssider (Ottosen et al. 2002:71). Det var kanskje først og fremst lokal og 

nasjonal idrett som ble omtalt i avisene den første tida. I Latin-Amerika-utvalget finnes ingen 

sportsrelaterte tekster før i 1953. I 1919 er et flertall av tekstene registrert som konflikter (11 saker, 

42 prosent). Flere av disse tekstene handler om demonstrasjoner og streiker. Det gjelder blant annet 

sakene om havnearbeiderstreik i Buenos Aires (”Havnearbeiderstreiken i Buenos Aires endt”, 

Dagbladet 3.2.1919, ”Havnearbeidet i Buenos Aires gjenoptat”, VG 23.3.1919) og Social-

Demokratens notis ”Blodig arbeiderdemonstration i Kolumbia” (22.3.1919). Utenlandske streiker 

omtales sjelden i dag, kanskje med unntak av dem som berører internasjonal handel. Det er 

riktignok ikke utenkelig at havnearbeiderstreiken i Buenos Aires kan ha hatt betydning for norsk 

skipsfart. 

Blant andre konfliktsaker i 1919 er en notis i Nordlys om Rio de Janeiro, der politiet 

arresterer revolusjonære (”Gjæring i Rio Janeiro”, Nordlys 5.9.1919) og en notis om revolusjon i 
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Honduras i Tidens Tegn og Bergens Tidende. Notisen er ganske likelydende begge steder, men 

Bergens Tidende gjør i størst grad rede for notisens reisevei.  

 
Revolutionen i Honduras 
New York, 19de: Fra San Juan del Bur telegraferes: Degeral Gutierrez, fører for optøierne i Honduras, er 
kommet til Tegucigalpa, hvorfra han telegraferer, at revolutionen har vundet en fuldstændig seir. (Bergens 
Tidende 20.9.1919) 

 

Som i 1902 brukes generelt en stor del av notisene på å gjengi reiseveien til informasjonen, mens 

kildekritikken ikke ser ut til å ha blitt utøvd med samme nitidige nøyaktighet. Her får opprørslederen 

selv fortelle at han har vunnet en ”fuldstændig seir”, uten at det tas noen forbehold om dette.  

Etter konflikt (11 tekster) kommer temaet handel og sjøfart (6) som det nest største i 1919. 

Deretter følger ulykker (4) og kriminalitet (3). Antall tekster i hver kategori er svært lavt, så det kan 

vanskelig sies noe om typiske trekk ved dekningen, men det lille utvalget som er, preges i stor grad 

av negative hendelsesnyheter. Blant unntakene er notiser som er relatert til Norge, som notisene i 

Bergens Tidende om skipstrafikk til Chile (”Linje paa Skandinavien-Chile aapnes”, 19.2.1919) og 

en ny sjømannskirke i Argentina (”Den nye sjømandskirke i Buenos Ayres”, 27.2.1919). En annen 

tilsynelatende positiv sak er den som står på trykk i både Social-Demokraten og Dagbladet 4. august 

1919: ”Det argentinske smør er godt”. Nyheten er at Næringsmiddelkontrollen har testet smøret og 

godkjent det. Teksten er sikkert god reklame for smøret, men man kan spørre seg om avisene 

trykket lignende tekster om norske produkter, for eksempel meldinger om at norsk melk var god?  

 

6.2.2 Meksikanske banditter 

En del av tekstene i 1919-utvalget gjelder konflikter mellom Mexico og andre land. For eksempel 

ga Mexicos president den britiske chargé d’affaires ordre om å forlate landet (”De fangne 

amerikanske løytnanter”, Aftenposten 20.8.1919). Nyhetsteksten forklarer ikke hva Storbritannia har 

gjort for å påkalle seg en så innen diplomatiet alvorlig reaksjon. I stedet finner Aftenposten plass til å 

fortelle at Carranzas regjering ikke var anerkjent av Storbritannia, noe som umyndiggjør den 

meksikanske presidenten. Notisen med disse opplysningene står for øvrig under en samleoverskrift 

som egentlig gjelder et annet anstrengt forhold, mellom Mexico og USA. Tittelen er ”De fangne 

amerikanske løytnanter”. To amerikanske, eller ifølge Stavanger Aftenblad norsk-amerikanske, 

militære flygere er tatt til fange av meksikanske ”banditter”. Teksten nedenfor, fra Stavanger 

Aftenblad, er relativt lik den i Aftenposten, men har flere titler: to undertitler i tillegg til hovedtittel. 

 

Røverne i Mexiko. 
To norsk-amerikanske løitnanter fanget. 
Regjeringen maatte betale løsepenger. 
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Ifølge telefram fra Washington maatte de to flyveløitnanter Davis og Peterson den 10. ds. lande i Mexiko. Her 
blev de fanget av mexikanske banditter, som efter god gammel røverskikk forlangte en stor sum, 15.000 dollars, 
i løsepenger for at gi dem fri, eller vilde de bli dræpt. (”Røverne i Mexiko”, Stavanger Aftenblad 20.8.1919) 

 

En slik sak ville antakelig fått stor oppmerksomhet hvis den hadde skjedd i dag, spesielt fordi 

løytnantene hadde en tilknytning til Norge. I 1919 får den bare noen linjer i en notis, men notisen 

var riktignok del av en føljetong som kunne følges i flere aviser. Framstillingen i notisen over ligner 

den man finner i cowboy-filmer og andre Hollywood-produksjoner: ”vi”, her i form av uskyldige 

norskamerikanere, utsettes for en fare, eller ”the bad guys”, i form av grådige meksikanske 

banditter. Bandittene skulle ha en stor sum penger, ellers ville de drepe fangene. Dette var typisk – 

det  var ”god gammel røverskikk”. Opprinnelig var banditter mer enn simple kriminelle, de var 

opprørere og ble gjerne sett på som helter i kamp for rettferdigheten (Hobsbawn 2000). 

Bandittstereotypien er imidlertid en upålitelig kriminell som levnes liten ære, og denne stereotypien 

har antakelig preget diskurser om meksikanere i ufortjent stor grad. I 1922 truet Mexicos regjering 

med å forby alle filmer fra USA som framstilte meksikanere som voldelige og grådige banditter 

(Hobsbawm 2000:162). 

 Historien om bandittene og norskamerikanerne, og den konflikten mellom USA og Mexico 

situasjonen medfører, omtales i flere notiser i utvalget. Ifølge Social-Demokraten ga USAs 

krigsminister Baker Mexico en advarsel, men det opplyses ikke hva denne advarselen gjaldt (”2 

amerikanske flyvere tat til fange av mexikanske røvere”, Social-Demokraten 20.8.1919). Et par uker 

senere skrev Aftenposten at meksikanske tropper hadde skutt mot et nordamerikansk fly ved 

grensen, og såret piloten (”Meksikanerne giver fyr”, Aftenposten 5.9.1919). Senere blir løsepengene 

betalt ut og flygerne kommer i sikkerhet, men historien slutter først da USA vinner en knusende 

seier:  

 
De meksikanske banditter fanget 
De amerikanske tropper vender nu tilbake fra Meksiko. De har med sig 6 levende og 4 døde banditter. Det 
rapporteres, at bandens fører Jesus Renteria er dræpt (Stavanger Aftenblad 28.8.1919).  
 

En studie av karikaturtegninger om Latin-Amerika i aviser i USA, fra perioden 1880-l980, viser 

hvordan banditter eller geriljaer gjerne har stått i søkelyset når det har vært snakk om vold og 

våpenbruk. De nasjonale militærelitene har ikke vært uskyldige, men har i stor grad unnsluppet slik 

oppmerksomhet, og det kan kanskje forklares med deres bånd til USA, og at USA var mer vennlig 

innstilt til disse regimene og militærelitene (Johnson 1980:257). De tegnede kommentarene satte for 

øvrig heller ikke store sosiale kontraster og mangelen på midler til velferd og utdanning i 

forbindelse med vold og sosiale problemer. Her kan det finnes en parallell til notisene i norsk presse. 

Også de ga svært enkle framstillinger av hendelser, og i notisene ovenfor er polariseringen tydelig: 
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De gode står mot de onde. Banditter er i seg selv et negativt ladet ord. I tillegg får vi høre om 

bandittenes kynisme og triumferende nordamerikanske tropper. Historien er utvilsomt fortalt fra 

”vårt” ståsted, noe som også bekreftes i den første notisen, som er blitt telegrafert inn fra 

Washington. 

 Den nevnte karikaturstudien viser for øvrig at Latin-Amerika generelt er blitt presentert som 

mindreverdig og avhengig av USA. Spesielt fram til 30-årene ble gjerne latinamerikanske land 

tegnet som uskikkelige barn og USA som en tålmodig onkel Sam, med oppgave å være doktor eller 

streng far – i tråd med Monroe-doktrinen (Johnson 1980). 

  

6.3 År 1935 

I 1930 ble Norge rammet av den store krisen i verdensøkonomien. Til tross for nedgangstider og 

enorm arbeidsledighet ble imidlertid 30-årene til en tid da elektriske motorer, fly, film, radio og biler 

for alvor begynte å bli en del av nordmenns liv. I USA lanserte president Franklin D. Roosevelt sin 

”Good Neighbor”-politikk i 1933. Noe av bakgrunnen for USAs mer vennligstilte politikk overfor 

Latin-Amerika skal ha vært et ønske om mer handel med nabolandene, for å bedre USAs økonomi 

etter den økonomiske depresjonen (Smith 2005:97).  

Latin-Amerika-dekningen var fortsatt svært lav i norske aviser i 1935, med bare 39 tekster i 

utvalget. Til sammenligning var Afrika representert med hele 423 tekster i samme utvalgsperiode. 

Afrikas høye antall skyldes riktignok i stor grad at et europeisk land, Italia, invaderte Etiopia. Latin-

Amerika-dekningen kan på den ene siden ha blitt skadelidende av at mye oppmerksomhet ble ledet 

mot Etiopia, men på den andre siden kunne Latin-Amerika-dekningen ha vært lav uansett. Også 

aviser i USA viet lite oppmerksomhet til latinamerikanerne på denne tida. Ifølge Hinton (1939) var 

det ikke snakk om mangel på utstyr eller journalister, men interesse: USA var mer opptatt av 

Europa. De nordamerikanske nyhetsbyråene opplevde riktignok at markedet for latinamerikanske 

nyheter økte på 30-tallet, men det var i hovedsak latinamerikanske aviser som kjøpte saker om sin 

egen region. Byråene etablerte seg i Latin-Amerika først og fremst for å selge egne internasjonale 

nyheter, ikke for å samle latinamerikanske nyheter (Hinton 1939:42). Hinton spådde imidlertid at 

interessen for Latin-Amerika ville øke i takt med det vi nå kaller globaliseringen: 

 
Slowly but surely, day by day, as passenger air lines diminish the travel time for those who are in a hurry, as 
cable rates are lowered, as air mail reduces the difficulties of correspondence, and finally as radio matures and 
assumes its rightful burden, there will develop a genuine community of interest in the Western Hemisphere. The 
interchange of news between the component parts of the Hemisphere is certain to increase accordingly (Hinton 
1939:49). 
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Da Hinton skrev dette visste han lite om internasjonale TV-kanaler, mobiltelefoner eller internett, 

men han var inne i en tid da man for alvor kunne begynne å snakke om massemedier. Ukeblader og 

kino rettet seg mot det brede lag av folket, og bidro til at avisene utvidet stofftilbudet og henvendte 

seg til flere typer lesere (Roksvold 1997:77, Ottosen et al. 2002:67). I 1920 hadde kommersiell radio 

blitt startet i Pittsburgh i USA, og det første amerikanske mediekonglomeratet ble til allerede året 

før, da General Electric etablerte Radio Corperation of America (Thussu 2000:274). I Norge tok 

staten over private radiostasjoner og etablerte NRK i 1933. Konkurransen fra radio skal ikke ha 

påvirket avissalget negativt,  kanskje heller i positiv retning (Ottosen et al. 2002:134). Når det 

gjelder hvilken betydning radioen kan ha hatt for utenriksdekningen i avisene, er det vanskelig å si 

noe om dette bare på bakgrunn av artiklene i dette utvalget. Radioen kan imidlertid ha bidratt til at et 

større antall nyheter ble tilgjengelig. En annen ting er at avisene kan ha sett på muligheten til å 

trykke flere og lengre saker som en fordel i konkurransen med radio. Samlet sett inneholder 

datamaterialet for dekningen av hele den ikke-vestlige verden langt flere kommentarer og 

reportasjer enn i tidligere år, noe som kanskje kan knyttes til nye konkurranseforhold. Flere større 

teksten henger riktignok også sammen med en voldsom økning fra 1919 til 1935 i det totale 

datamaterialet. Som i det samlede materialet er notisen fortsatt den klart mest brukte sjangeren i 

Latin-Amerika-utvalget i 1935-utvalget (34 av 39 tekster). Enkelte lengre tekster har kommet til: én 

kommentar fire nyhetsartikler av en viss lengde. Tre av disse artiklene er riktignok knyttet til 

nordmenn, noe vi vil komme tilbake til.  

 

6.3.1 Primitive indianere og en gjennomsiktig hodeskalle  

Et framtredende trekk ved 1935-utvalget er diskurser som framstiller Latin-Amerika som eksotisk 

og veldig annerledes. Latin-Amerika framstår som et fremmed kontinent der de mest utrolige ting 

kan skje. Den ene kommentaren som finnes i 1935-utvalget er en god illustrasjon på dette. 

Kommentaren er basert på boken Blandt hovedjægere i Ecuador, skrevet av den danske legen, 

journalisten og forfatteren Aage Krarup-Nielsen, og stod på trykk i Tidens Tegn. Et stort bilde av et 

lite, innskrumpet hode (størrelsen fremgår ved hjelp av en hånd som holder hodet) innleder saken 

som har tittelen ”Døde hoder som seierstrofeer”. Artikkelen domineres av en inngående forklaring 

på hvordan ”de primitive jiberos-indianerne” lager såkalte tsantsas av hodene til sine drepte fiender. 

Her er et utdrag: 

 
Med stor varsomhet fjernes så hele hode- og ansiktshuden fra kraniet, idet man omhyggelig bevarer hår, 
øienvipper og bryn. Den avskrellede hud kokes i vann inntil alt fettstoff er fjernet, og tørres så både på vrangen 
og retten i solen. Deretter begynner den egentlige skrumpningsprosess. En rund sten og fint, ophetet sand heldes 
inn gjennem halsåpningen (”Døde fiendehoder som seierstrofeer”, Tidens Tegn 16.3.1935) 
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Etter å ha lest om dette barbariske ritualet får leseren lære om andre sider ved jiberos-indianerne 

som kan framstå som irrasjonelle og merkelige: 

 
Den første natt efter drapet må jiberoskrigeren våke for å forsvare sig mot den dødes sjel. Han tygger tobakk 
eller drikker et avkok av tobakken, som indianerne tillegger en særlig mystisk kraft, og gang på gang griper han 
lansen og utkjemper drabelige kamper med sin usynlige fiende (”Døde fiendehoder som seierstrofeer”, Tidens 
Tegn 16.3.1935). 

 

Kommentatoren har ingen innvendinger til Krarup-Nielsens framstilling, men bruker tvert om mye 

spalteplass på å gjengi hans beskrivelser. Det er et særegent og uvanlig rituale som er temaet for 

denne første kommentaren i datamaterialet, og det kan på den ene siden være et tegn på at avisenes 

interesse for det sensasjonelle, det sterkt oppsiktsvekkende, ikke er av ny dato. På den andre siden 

kan det være et uttrykk for at Latin-Amerika generelt ble betraktet som eksotisk og kuriost på denne 

tida. Det kan ha vært typisk for tida å snakke om latinamerikanere, eller i alle fall latinamerikanske 

indianere, som primitive. I løpet av 20-tallet befestet en sterk rasetenkning seg i USA, der media 

reflekterte holdninger om at de hvite var siviliserte og de svarte og indianske var dumme og 

uansvarlige (Sharbach 1993). De samme holdningene kan ha vært representert i norsk presse. 

Dekningen av disse ”andre” kan i så fall ha bidratt til å styrke den diskursive framstillingen av det 

norske. Jiberos-indianernes ritualer står i enorm kontrast til det moderne norske livet. 

Overraskende nok inneholder 1935-utvalget en notis som framstiller Brasil som mer 

teknologisk avansert enn Norge:  

 
Det visste De ikke! 
Her i byen ligger gaterne stille, mens sporvognene beveger sig, og det koster 15 øre å kjøre med trikken. I byen 
Molcaldo i det østlige Brasilia er det akkurat omvendt. Alle gatene er forsynt med rullende fortauer som beveger 
sig dag og natt, mens sporvognene ikke har noen hjul og derfor ikke rører sig av stedet. Til gjengjeld koster det 
bare 5 øre å sette sig op i dem (Arbeiderbladet 6.9.1935) 

 
I 1929 fikk kjøpesenteret Steen & Strøm Nord-Europas første rulletrapp, og den ble en stor 

attraksjon (”De egentlige turistattraksjonene”, Aftenposten  8.7.2000). I denne tida – da vitenskap, 

teknikk og masseproduksjon syntes å åpne for nye muligheter som bare fantasien satte grenser for – 

er det kanskje ikke så rart at Arbeiderbladet satte på trykk en notis om rullefortau? At rullefortauet 

skulle finnes i Brasil kan forstås som et uttrykk for at Latin-Amerika var det fremmede kontinentet 

der det meste var mulig. Det samme gjelder kuriosa-notisen nedenfor, om ei brasiliansk jente med 

gjennomsiktig hode.  

 
I Brasil 
I den brasilianske by Fortaleza blev der for noen tid siden født en pike, hvis hodeskall var gjennemsiktig. 
Lægene har konstatert, at man kan se tvers igjennem hennes hode, som er fylt med en svakt lysende veske, i 
hvilken hjernemassen svømmer rundt (Dagbladet 28.2.1935 ) 
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At Dagbladet valgte å trykke denne notisen kan kanskje ha bunnet i at tiltroen til ”lægene” må ha 

vært langt større på denne tida enn i dag. For ordens skyld må det sies at jenta kan ha hatt vannhode, 

og at det i så fall ville vært mulig å lyse gjennom deler av hodet, og se væske og blodårer. Men det 

er særdeles lite sannsynlig at man kunne se tvers gjennom hodet og at væsken i hodet var 

selvlysende. Kravene til etterrettelighet kan generelt ha vært lavere når det gjaldt informasjon om 

den ikke-vestlige verden. Kanskje man betraktet slike historier på linje med underholdende 

tegneserier eller vitser? I 1928 startet Dagbladet spalten ”Verden rundt i billeder”, som etter hvert 

fikk det betegnende navnet ”Røver-siden”. Til denne spalten gjaldt det å finne det aller mest 

eksotiske og kuriøse (Ottosen et al. 2002:139). Historien om den gjennomsiktige hodeskallen var 

ikke en del av denne billedspalten, men det skyldtes kanskje at ingen fikk tatt bilde av den? Notisene 

om hodeskallen og det rullende fortauet mangler for øvrig begge kildehenvisning. Ukjent opphav er 

kanskje ikke så uvanlig når det gjelder kuriosa, men flertallet av sakene i 1935-utvalget – rundt to 

tredjedeler – er skrevet uten henvisning til kilder. Mange av disse sakene er trolig hentet fra 

nyhetsbyråene eller utenlandske aviser uten at de krediteres. 

 

6.3.2 Revolusjoner, broderkrig og norske sjømenn 

Den største temakategorien i 1935 er konflikt. Latinamerikanske konflikter fyller 13 tekster – 33 

prosent av 1935-utvalget – og som tidligere handler det i stor grad om revolusjoner, kupp og 

streiker. At Ibarras regjering blir fjernet fra makten i Ecuador blir omtalt i Bergens Tidende, 

Arbeiderbladet og Dagbladet i vårt utvalg. Noen av avisene kaller det en revolusjon, men det var 

heller en form for kupp. Samme dag som Ibarra proklamerte diktatur, oppløste kongressen, innsatte 

en ny nasjonalforsamling og fengslet politiske motstandere – reagerte ledere i hæren med å putte 

ham og hans nærmeste stab i fengsel (”Ecuador avsetter en diktator”, Bergens Tidende 21.8.1935). 

En helt utenkelig politisk situasjon i Norge. Denne nyheten må ha gitt et inntrykk av Ecuador som 

kaotisk og skummelt. 

 Arbeiderbladet, Bergens Tidende og Dagbladet skrev også om flere streiker i 1935. Det var 

drosjestreik i Mexico og skolestreik og generalstreik på Cuba. Kanskje interessen for streikene 

hadde sammenheng med at Arbeiderpartiet for andre gang i historien fikk regjeringsmakt i 1935, og 

at ”arbeidslivets grunnlov”, hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet, ble undertegnet dette året 

(Thuesen [2000] 2004). Den voksende polariseringen internasjonalt, mellom fascismen og 

kommunismen, virket polariserende også på norsk presse, og den generelle tilstanden av 

klassekamp på 30-tallet gjenspeilet seg i avisene (Ottosen et al. 2002:87).  

Latin-Amerika var økonomisk avhengig av USA, som brukte økonomisk intervensjon for å 

nå sine utenrikspolitiske mål (Johnson 1980:7). I Chaco-krigen mellom Bolivia og Paraguay var 
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USA-baserte Standard Oil og nederlandske Shell pådrivere og støttet hvert sitt land i krigen, på 

grunn av antagelser om store oljeforekomster i Chaco. Da krigen tok slutt i mai 1935 var 100.000 

mennesker drept (Brazier 1997:77). Krigen presenteres som en konflikt, og ikke gjennom direkte 

krigshandlinger, i den lille omtalen som finnes i utvalget. En notis i Stavanger Aftenblad viser at 

også Norge hadde økonomiske interesser i krigen. Norske kvinners nasjonalråds styre protesterte 

mot at Norge solgte våpen til Bolivia. Kvinnene ”har sendt Stortinget en inntrengende henstilling 

om at den norske eksport av våben og ammunisjon til Bolivia ikke må gjenoptas, til tross for at 

sådan eksport ifølge bestemmelse fra Folkeforbundet nu er frigitt” (uten tittel, Stavanger Aftenblad 

28.2.1935). En nyhetsartikkel viser at også biskoper og prester protesterte mot at norske 

myndigheter tjente på ”broderkrig” (”Kirkelig protest mot Norges våpeneksport”, Bergens Tidende 

16.3.1935). Her trekkes altså noe ved ”oss” fram som negativt. Denne interne konflikten i Norge, og 

kritikken mot norsk våpenhandel, er et av ytterst få tilfeller i utvalget der Norge ikke presenteres på 

en positiv eller nøytral måte. 

 Etter konflikter er ulykker det mest omtalte temaet i 1935-utvalget, med 10 tekster (26 

prosent av utvalget). Brann, matforgiftning og en flyulykke er blant ulykkene som omtales. To 

ulykker skiller seg ut ved å være i nyhetsartikkelform, og ikke notisform, og disse er knyttet til 

Norge. Først og fremst gjelder det norskamerikaneren Alfon Hansen, som forliser utenfor kysten av 

Chile. Han var på jordomseiling da han havnet i en storm og mistet livet (”Verdensomseileren Alfon 

Hansen omkom utenfor Chile-kysten”, Bergens Tidende 12.2.1935). Til saken står et bilde av 

Hansen i fullfigur, som viser en atletisk mann i shorts og singlet, rak i ryggen. Det faller lett å tolke 

framstillingen som en heltehistorie. Hansen kjempet til siste slutt. To andre norske sjømenn som 

omkom vies også god plass, selv om spalteplassen trolig ville vært mangedoblet for slike saker i 

dag. Telegrafist Henrik Wilhelmsen ble slått over bord i en storm, og ”Det siste man så av ham var 

hans hånd som han rakte i været – så blev han borte” (”To mann på ’Uruguayo’ setter livet til”, 

Stavanger Aftenblad 28.2.1935). Den 23-årige kokken Hans Haug forsvant i Buenos Aires og ble 

funnet livløs i havnen tolv dager senere. ”Hvordan ulykken er skjedd, vet man ikke. Haug skildres 

som en ordensmann i enhver henseende”, skriver Stavanger Aftenblad. En presupposisjon her er 

dermed at den norske sjømannen mest sannsynlig ikke har vært full eller gjort noe galt.  

 

6.3.3 Lovløshet i Mexico 

Motstykket til norske sjømenn er meksikanere. Ikke bare meksikanske banditter, men meksikanere 

generelt. Det er inntrykket man får ved å lese notisene om Mexico i 1935-utvalget. Kriminalitet er 

det tredje største temaet i 1935, og alle de seks tekstene (15 prosent) omhandler Mexico. Mexico har 

for øvrig en tredjedel av alle sakene om kriminalitet i hele utvalget, og er dermed det 
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latinamerikanske landet i utvalget som i sterkest grad knyttes til kriminalitet. Gjentakelsene av slike 

saker danner et negativt bilde: Mexico presenteres gjennom en diskurs om forbrytelser og lovløshet. 

 Som i 1919-utvalget dukker meksikanske banditter opp i norske aviser med brutale historier. 

Arbeiderbladet har valgt tittelen ”Wild West i mexicansk by” og Dagbladet ”12 offentlige 

funksjonærer drept av banditter”, men den korte brødteksten er den samme: ”Bevæpnede banditter 

til hest overfalt i går rådhuset i den lille by Coyutla efter mørkets frembrudd, og drepte 

magistratssekretæren og 11 andre funksjonærer. Derefter forsvant de.” (Arbeiderbladet og 

Dagbladet 29.9.1935). Arbeiderbladets bruk av Ville Vesten i tittelen spiller på amerikanske 

cowboyfilmer, der meksikanerne som regel er ”the bad guys” (Chávez 1996:29). Mexico er 

tilsynelatende landet der alt er farlig. Selv det som skal gå sivilisert og fredelig for seg går galt og 

blir brutalt og primitivt: ”Fra Mexiko meldes at det gikk så varmt for sig i kamret i går at der blev 

avfyrt skudd. To representanter blev hårdt såret. Den ene er senere avgått ved døden” (”Mexikansk 

(sic) parlamentarisme”, Nordlys 14.9.1935). Ved å bruke tittelen ”Mexikansk parlamentarisme” kan 

Nordlys sies å skape et inntrykk av at drap i det meksikanske parlamentet ikke er et sjeldent unntak. 

Er det kanskje slik meksikanske parlamentarikere pleier å løse uenighet? Denne framstillingen av 

meksikanere ser ut til å henge sammen med holdninger som kom til uttrykk i en spørreundersøkelse 

i USA i 1940. Nærmere halvparten av de spurte så på latinamerikanere som temperamentsfulle, late, 

bakstreverske, uvitende, mistenkelige, skitne og stolte (Fernández-Armesto 2003:166). De eneste 

positive karakteristikkene som nådde samme nivå var ”religiøse” og ”vennlige”. 

 Fra Mexico kommer også nyheten om at alt kirkegods skal konfiskeres av staten. Her blir 

mangelen på respekt for loven tydelig, når det fortelles at det finnes 300 kirker i området rundt 

Mexico City, mens loven bare tillater 25 (”Mexico nasjonaliserer kirkens eiendommer”, 

Arbeiderbladet 6.9.1935). Også en annen notis viser at selv ikke kirkens menn holder seg for gode 

til å bryte loven i Mexico: ”Meksikos erkebiskop arrestert. MEKSIKO, 8. mars. (N.T.B.) Meksikos 

erkebiskop skal være blitt arrestert i en av hovedstadens forsteder” (Arbeiderbladet og Bergens 

Tidende 8.3.1935). I denne særs korte notisen blir det riktignok ikke sagt et ord om hva biskopen er 

mistenkt for å ha gjort. Hvorvidt det var et lite eller stort lovbrudd biskopen var mistenkt for 

underordnes nyhetsverdien som ligger i at en representant fra kirken, som skal ha en spesielt god 

moral, arresteres for noe kriminelt. Her kan det legges til at kriminaljournalistikken generelt tok 

stadig større plass i norske aviser på 1920- og 30-tallet, og spekulasjoner og nedlatende 

personkarakteristikker var typisk (Ottosen et al. 2002:72). 

 Ikke all journalistikk om Latin-Amerika var negativ i 1935-utvalget. De to første 

kultursakene i utvalget kommer i 1935, og begge står på trykk i Arbeiderbladet. Den ene handler 

om maya-språket og en amerikansk professor som har håp om å lære å forstå det utdødde språket. 
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Her nevnes det at Maya-kulturen var ”høitstående” (”Taler De Maya?”,  Arbeiderbladet, 

16.3.1935). Den andre kultursaken handler om at den chilenske regjeringen vil verne statuene på 

Påskeøya (”Påskeøyas hemmelighet”, Arbeiderbladet 13.8.1935). 

 

6.4 År 1953 

1950-årene var preget av gjenoppbygging etter andre verdenskrig. Einar Gerhardsen var 

statsminister i store deler av tiåret, og omtales som en av hovedarkitektene bak den norske 

velferdsstaten. Ved stortingsvalget i 1953 fikk Arbeiderpartiet et fortsatt rent flertall. 1953 var også 

året da prinsesse Ragnhild giftet seg med Erling Lorentzen og flyttet til Brasil. Året før, i 1952, ble 

det arrangert et vinter-OL i Oslo der Norge ble beste nasjon med sju gull, og skøyteløperen Hjalmar 

”Hjallis” Andersen ble den store helten.  

Man kan anta at nasjonalfølelsen stod sterkt i denne perioden, men samtidig hadde norsk 

presse, ifølge Norsk pressehistorie (Ottosen et al. 2002), blitt interessert i utenrikspolitikk: ”Etter å 

ha kjent ein verdskrig på kroppen retta dei merksemda og medvitet utover, mot det som skjedde i 

verda utanfor. Det som skjedde i andre land kom nærare og blei viktig på ein heilt annan måte enn 

tidligare” (ibid.:143). Om utenriksdekningen generelt vokste, så er det lite som tyder på at Latin-

Amerika-dekningen fulgte med. 1953-utvalget inneholder 41 tekster, og er dermed på samme nivå 

som 1935-utvalget. Heller ikke det samlede datamaterialet for den ikke-vestlige verden øker fra 

1935 til 1953. Tvert om synker antallet tekster. Det må understrekes at utvalget er sårbart for 

tilfeldigheter, og at et omfattende utvalg fra hvert eneste år kanskje kunne vist en annen tendens. 

Samtidig er det rimelig å anta at norsk presse rettet oppmerksomheten mot allierte land som USA og 

England og den tidligere okkupasjonsmakten Tyskland i etterkrigsårene. Med unntak av Argentina 

og Chile var latinamerikanske land samarbeidsvillige overfor USA under andre verdenskrig (Smith 

2005:106). Men Latin-Amerika ble ikke særlig berørt av krigen, utover at regionen i etterkant ble 

styrket økonomisk på grunn av stor etterspørsel etter råvarer. 

I Norsk pressehistorie oppgis det at det var den norske utenrikspolitikken, ikke utlandet 

generelt, som ble høyere prioritert. Den sparsommelige dekningen av Latin-Amerika er dermed et 

tegn på at Latin-Amerika ikke var viktig for norsk utenrikspolitikk. Antallet tekster om 

latinamerikansk politikk – fire – er fortsatt svært lavt i 1953. Kategorien politikk inneholder 

riktignok for første gang kommentarer: en politisk analyse av problemer i Chile (”Vanskeligheter i 

Chile”, Aftenposten 6.3.1953) og en kommentar om en mulig økonomisk union mellom Argentina, 

Brasil og Chile (”ABC-union?”, Aftenposten 26.2.1953). Dette kan kanskje knyttes til 

profesjonalisering og sjangerutvikling. Informasjon ble i større grad bearbeidet av journalistene, og 

de ulike sjangrene ser ut til å bli tydeligere. 
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6.4.1 Norge, Latin-Amerika og den kalde krigen 

Om Latin-Amerika hadde en perifer posisjon i forhold til norsk utenrikspolitikk etter andre 

verdenskrig, var det noe annet med kontinentets rolle i den kalde krigen som preget storpolitikken. 

En notis i Aftenposten som handler om et møte mellom Stalin og Argentinas ambassadør i Moskva, 

Bravo, gir et bilde av hvor Norge stod. Aftenposten harselerer over at Stalin snakket med Bravo om 

fotball, ”en sport som Stalin hittil ikke har vist noen overveldende interesse for”. Teksten fortsetter 

med at det ”naturligvis” ligger en ”politisk hensikt bak Stalins elskverdighet”, og det skulle være 

 

den USA-fiendtlige holdning som Peron-diktaturet så ofte har gitt uttrykk for. Perons propaganda bruker de 
samme fraser om Amerika som Stalin: ”amerikansk imperialisme”, ”Wall Street-agentenes eksploatering” o.s.v. 
Og det er slett ikke usannsynlig at Peron som den ledende representant for den økonomiske nasjonalisme i 
Latin-Amerika, anser Sovjet-regjeringen som en mulig alliert (”Stalin snakket fotball med Perons ambassadør”, 
Aftenposten 10.2.1953). 
 

Her bidrar Aftenposten til en antikommunistisk diskurs, der ”amerikansk imperialisme” avvises som 

et propagandauttrykk. Både borgerlige aviser som Aftenposten og den sosialdemokratiske pressen 

ga sin støtte til norsk utenrikspolitikk og de tette båndene til USA i etterkrigstida. ”Fra tid til annen 

kunne en avis som Dagbladet ha noen kritiske kommentarer til USA eller deler av NATO-

engasjementet, men heller ikke denne avisa utfordra grunnlaget for den norske utenrikspolitikken” 

(Ottosen et. al 2002:131). 

 To andre notiser i 1953-utvalget som er knyttet til den kalde krigen har et litt annet budskap. 

Norske skip ble erklært uønsket i Panama som en reaksjon på at skipene skulle ha blitt brukt til 

”handel med Kommunist-China” (”Panama stryker norske skip av sitt register”, Aftenposten 

10.2.1953, ”Wallem-båt strøket av Panamas register”, Bergens Tidende 10.2.1953). Det norske 

rederiet Wallem & Co. nektet for å ha vært i kinesiske havner. Disse notisene er for øvrig blant en 

rekke tekster i 1953 som på forskjellig vis handler om Norge og nordmenn. 15 saker, hele 37 

prosent, handler om noe norsk. For eksempel har VG en sak om skandinaviske fiskere som ikke får 

utbetalt lønn etter å ha jobbet i Brasil. Skipperen Nils Person sier at ”brasilianerne er revnende 

likegyldige så snart de har fått de skandinaviske fiskerne i garnet” (”Advarsel til fiskere mot å dra til 

Brasil”, VG 3.8.1953).  

 

6.4.2 Brasiliansk kaffe og norsk klippfisk 

Den største kategorien i 1953 er handel og sjøfart, med 11 saker (27 prosent) av utvalget. I denne 

kategorien finner vi notisene om norske skip som ikke får komme til Panama, og samtidig notisen 

om et norsk skip som selges til Panama (”’Edga’ solgt til Panama”, Bergens Tidende 21.3.1953), og 
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en nyhetsartikkel om at norske bedrifter skal bygge et kraftverk i Brasil (”Brasil gir norske 

entreprenører kjempeoppdrag”, Dagbladet 10.2.1953). 

Flere tekster handler om brasiliansk kaffe og norsk klippfisk, en viktig eksportvare for 

Norge. En notis i Bergens Tidende forteller at kaffe fra Brasil blir dyrere, men at Norge har en 

heldig avtale og får gamle priser (”Kaffeprisene i Brasil steget ca. 1 krone pr. kg siden nyttår”, 

Bergens Tidende 10.2.1953). Andre notiser forteller om en handelsavtale for kaffe og fisk 

(”Tvilsomt om Brasil tar norsk klippfisk”, Bergens Tidende 19.8.1953, ”Brasil og vår klippfisk”, VG 

19.8.1953, ”Brasil tar bare norsk klippfisk mot kaffe”, Stavanger Aftenblad 19.8.1953, 

”Betalingsavtale mellom Norge og Brasil”, Nordlys 19.9.1953).  

Handel med kaffe og klippfisk var ikke var noe nytt. Ifølge norsk fiskeribransje34 kom den 

første registrerte norske lasten med klippfisk til Brasil allerede i 1843. Dette er et tegn på at den store 

andelen ”norske” tekster i 1953 kanskje ikke skyldes at nordmenn var blitt mer orientert mot Latin-

Amerika enn tidligere, men heller at norske aviser var blitt mer opptatt av å skrive om nordmenn. 

Norsk journalistikk i 50- og 60-årene skal ha vært preget av to tendenser som pekte i motsatte 

retninger: På den ene siden vektla norsk presse det nære, norsk hverdagsliv og det som ”vanlige 

folk” var opptatt av. På den andre siden ble de store hendelsene ute i verden  prioritert høyt (Ottosen 

et al 2002:141). På bakgrunn av tidligere forskning og datamaterialet i denne oppgaven kan det 

hevdes at disse to noe motstridende tendensene gjelder for tiårene etter 50-tallet også. 

Når det gjelder den medieteknologiske utviklingen bør det nevnes at den første nyheten som 

ble direktesendt på TV ”verden over” – kroningen av dronning Elisabeth i Storbritannia – fant sted i 

1953 (Volkmer 1999:24). Direktesendingen var et uttrykk for økt samtidighet og en samling av et 

internasjonalt publikum, men det norske folk fulgte ikke sendingen. TV kom til Norge først i slutten 

av 50-årene, og NRK ble offisielt startet i 1960. 

 

6.4.3 De første reportasjene i utvalget 

Antall lengre tekster øker fra 1935- til 1953-utvalget. Drøyt halvparten av tekstene er notiser, men ni 

tekster er nyhetsartikler og fire er kommentarer. De første reportasjene dukker også opp i 1953-

utvalget. Dette kan være tegn på mer reising og større mulighet til å orientere seg om 

latinamerikanske forhold. En av de tre reportasjene er imidlertid fra Jordal Amfi i Oslo, og basert på 

et intervju med to kubanske dansere som deltok i Sonja Henies Show (”Is skremmer dem ikke” VG, 

19.8.1953) og en annen reportasje er fra livet på filmfestival i Venezia (”Fra Sovjet-rød traktor-

romantikk til italiensk fredskomikk”, Dagbladet 27.8.1953). Sistnevnte er en del av utvalget fordi en 

                                                 
34 Nettsidene til Eksportutvalget for fisk (godfisk.no) og Fiskebåtredernes Forbund (fiskebat.no). 
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argentinsk og en brasiliansk film fikk mye omtale. Den argentinske filmen slaktes: ”Det fantes ikke 

den mest banale symbolikk fra norsk films spedeste barndom som ikke var tatt i bruk”, mens den 

brasilianske filmen rangeres aller høyest av Dagbladets utsendte medarbeider Arne Hestenes: ”etter 

alt dette halvvellykte, dukker Brasil opp med en film som krever all oppmerksomhet og gjør det helt 

tydelig for en at en etterhvert må begynne å regne med Brasil på det internasjonale filmmarkedet” 

(ibid.).  

Den tredje reportasjen er den eneste som faktisk er fra Latin-Amerika, og den er 

sannsynligvis innsendt, ettersom Pierre Ivanoff presenteres som ”artikkelens forfatter”, ikke 

Aftenpostens medarbeider (”Det store diamantrushet”, Aftenposten 14.3.1953). Den store teksten er 

skrevet i historisk presens og som en novelle, og er omkranset av både tegninger og bilder fra 

jungelen. Teksten er i grenseland for hva som kan kalles en reportasje, men den er spekket med 

fakta og gir seg ut for å være en sann historie, noe den antakelig i stor grad er. Artikkelforfatteren 

selv er helt ute av fortellingen, men gir oss stemningsbilder fra miljøet av gullgravere og 

diamantjegere i Venezuela. Latin-Amerika presenteres gjennom frodig natur, farlig sykdom, nød og 

sult, mens hovedpersonene som driver handlingen framover er europeere. Det kommer fram at 

venezuelanske myndigheter ved grensen lar seg bestikke, og at regjeringen er grådig og hensynsløs i 

kampen om gull og diamanter. Teksten bygger opp under en negativ diskursiv framstilling av et 

Latin-Amerika der myndighetene utøver vold mot folket og ingen er til å stole på. 

 

6.4.4 ”Har nu disse diktaturer vist seg å være bare ødeleggende?” 

Også i kommentarene i 1953-utvalget finner vi en rekke negativt ladde diskurser om Latin-Amerika. 

Et eksempel kan være en politisk kommentar som er registrert i kategorien konflikt, ”Stabilitet eller 

revolusjon?”, fra Aftenposten 27. august 1953. Kommentaren er basert på boken The State of Latin 

America, skrevet av en tidligere statsråd i Colombia, German Arciniegas, og temaet er styreform. 

Her er et utdrag som formulerer europeiske fordommer og oppfatninger som Aftenposten kaller 

sterkt forenklede: 

 
I Europa forestiller vi oss gjerne Syd-Amerika som en samling av halvsiviliserte land, hvor generaler og 
politikere stadig er opptatt av å anstifte komplotter og revolusjoner og hvor befolkningens store masse driver 
omkring og dyrker kaffe, kakao eller bananer. Dette bilde er jo sterkt forenklet – men det mangler ikke helt 
gyldighet, hevdes det i en bok som nylig er kommet ut i England (Aftenposten 27.8.1953). 
 

En slik framstilling bygger på den type stereotypier som ble presentert i kapittel 2: Latinamerikanere 

er usiviliserte, upålitelige og ikke til å bli tatt på alvor. De er en stor ”masse” som ”driver omkring”, 

slik meksikanske flyktninger i dag kommer som en ”brun flom” inn i USA. Den colombianske 
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forfatteren konkluderer med at diktatur kan være den styreformen som passer best i Latin-Amerika, 

forteller Aftenposten: 

 
Har nu disse diktaturer vist seg å være bare ødeleggende? spør forfatteren. Han er tilbøyelig til å svare nei. For å 
styre en slik blanding av mestizer, indianere, negrer, mulatter, portugisere og spaniere er på forhånd umulig uten 
en viss skapende enhet og fasthet, sier han (Aftenposten 27.8.1953.). 
 

Aftenpostens kommentator gir ingen kategorisk støtte til Arciniegas, men bidrar heller ikke med 

sterke innvendinger. Aftenposten selv konkluderer med at de fleste antakelig vil foretrekke en 

diktator som Profirio Diaz framfor en revolusjonsleder som Pancho Villa: ”Da blir stabiliteten 

kanskje dog det mindre onde”. Slike debatter har ikke forsvunnet med den historiske utviklingen. I 

1984 skrev den peruanske forfatteren Mario Vargas Llosa en artikkel der han tok et oppgjør med 

lignende holdninger blant vestlige forfattere og intellektuelle. Llosa mener fordommer og en 

ubevisst rasisme ligger til grunn for at noen kan mene at:  

 
for Western Europe and developed countries – the ideal is a democratic, reform-minded political system of 
elections and representative institutions, freedom of expression and the right to organize political parties (…). 
For Latin America, on the other hand, the ideal is revolution, the violent seizure of power, the establishment of a 
single state party, forced collectivization, the bureaucratization of culture, and concentration camps for dissidents 
(Llosa 1984:1) 

 

Llosas framstilling kan sies å være overdreven, og det må stilles spørsmål ved om vestlige 

intellektuelle i så sterk grad har hatt forskjellige grunnlag for sitt syn på Europa og Latin-Amerika. 

Llosa gir imidlertid flere eksempler på at europeiske storaviser og forfattere som Günter Grass har 

uttalt at latinamerikanske land må følge ”Cubas eksempel” for å ordne opp i sine problemer. 

”Perhaps this double standard best explains the insulting, mendacious, and slanderous reporting 

often heaped upon democratic Latin American governments by the Western media”, skriver Llosa 

(Llosa 1984:22). 

 At konflikt er et viktig tema også i 1953-utvalget viser at det negative og ustabile Latin-

Amerika er det som stadig trekkes fram. Det handler for eksempel om en konflikt mellom Chile, 

Argentina og Storbritannia over en øy i Falklandssektoren (”Argentinske militærfly observert ved 

Decepsjonsøya”, Nordlys 26.2.1953, ”Sør-Amerikansk brennpunkt”, Stavanger Aftenblad 

26.2.1953), og kubanske revolusjonære som søkte tilflukt i Guatemalas ambassade (”Seks kubanske 

revolusjonære”, Stavanger Aftenblad 3.8.1953). Kategorien for kultursaker inneholder imidlertid 

like mange tekster som konfliktkategorien i 1953, de har seks saker, eller 15 prosent, hver. 

Kultursaker viser gjerne til sider av samfunnet som oppfattes som mer positive og mer siviliserte 

enn konfliktsakene, og det kan derfor sies at de utgjør et positivt trekk ved dekningen. Kunstartene 

dans, litteratur, teater og film er alle representert i 1953. For eksempel blir Latin-Amerikas første 
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vinner av Nobelprisen i litteratur, chilenske Gabriela Mistral, presentert i forbindelse med omtale av 

et radioprogram i Aftenposten (”Radiokommentar”, Aftenposten 12.9.1953). Mistral er for øvrig 

blant de ytterst få eksemplene på kvinnelige hovedpersoner eller kilder i datamaterialet. 

   

6.4.5 Ny standardisering av nyhetstekstene 

I 1951 ble den første formelle journalistikkutdanningen i Norge etablert, Journalistakademiet 

(Ottosen 2002:113). I løpet av 50- og 60-årene ble bylines, eller signaturer innført (ibid:145). Ifølge 

1953-utvalget var bylines foreløpig ikke vanlig i 1953. Utvalget viser imidlertid at en ny 

standardisering av nyhetstekstene vokste fram. Den omvendte pyramide, eller prinsippet om 

fallende viktighet, blir vanlig i Norge etter den andre verdenskrig (Roksvold 1997:77). Et eksempel 

kan være en notis som ble publisert i både Arbeiderbladet og Stavanger Aftenblad i tillegg til 

Aftenposten, om den første norske Solbris-rømlingen som kom tilbake til Norge etter å ha oppholdt 

seg i Argentina etter andre verdenskrig. Her er hele notisen: 

 
”Solbris”-rømlingen ble ikke benådet 
Bergen, 9. februar. (NTB.) Den første av "Solbris"-rømlingene som kom tilbake fra Argentina i høst har fått sin 
ansøkning om benådning avslått av Justisdepartementet. Han er nu satt inn til soning av en dom på tre års 
tvangsarbeide. Den annen rømling er på vei hjem fra Argentina og skal melde seg for politiet ved ankomsten 
(Aftenposten 10.2.1953). 

 
Teksten forklarer ikke at Solbris var navnet på lystbåten 11 norske nazister rømte til Argentina med 

i 1947, men går rett på siste nytt, noe som for øvrig tyder på at Solbris var godt kjent. Notisen sier 

for øvrig implisitt at Latin-Amerika er et fristed for forbrytere, mens folk må gjøre opp for seg i 

Norge. Et annet eksempel på at Latin-Amerika har vært en trygg tilfluktshavn for nordmenn på 

rømmen får vi i VGs notis ”Bedrageren stakk av til Sør-Amerika” (VG 27.8.1953). En 

bruktbilselger, som hadde vært anmeldt flere ganger tidligere, lurte landpostbudet for 10.000 kroner 

før han stakk av til Latin-Amerika. På samme måte som stereotypier som regel har en eller annen 

forbindelse til virkeligheten kan imidlertid også denne framstillingen av Latin-Amerika som et 

fristed bære noe sant i seg. Det er for eksempel et faktum at Latin-Amerika tok imot mange nazister 

etter andre verdenskrig (Suleiman 2006). 

 

6.5 År 1967 

I 1967 var Norge i startfasen som oljenasjon. Leteboringen var påbegynt og det første funnet ble 

gjort to år senere, på Ekofisk i 1969 (Borgersrud 2002). Kong Olav hadde vært konge siden 1958 og 

nøt stor respekt blant nordmenn. Norge var fortsatt et svært homogent land, der mennesker fra den 

ikke-europeiske verden kunne telles på noen få hender (Tvedt 2002:18). På slutten av 60- og 

begynnelsen av 70-tallet endret imidlertid nordmenns forhold til verden seg, etter hvert som Norge 
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for alvor ble en bistandsnasjon og unge venstreradikale engasjerte seg sterkt i verden utenfor Vesten 

(Tvedt 2002). 

Fra 1953 til 1967 mer enn fordobler antall tekster seg, fra 41 til 97. Et annet klart trekk ved 

1967-utvalget er at andelen nyhetsartikler og reportasjer har vokst. Notisen har faktisk kommet i 

mindretall. De 32 nyhetsartiklene, 12 reportasjene, fem kommentarene og fem ”annet”-tekstene 

utgjør til sammen et flertall av sakene. Notisen er riktignok fortsatt den største enkeltkategorien, 

med 43 enheter. En av de viktigste årsakene til at flere større saker sto på trykk er kong Olavs reise 

til Latin-Amerika. Hele 19 saker skrevet om hans besøk i Brasil, Chile og Argentina har havnet i 

vårt utvalg, og flertallet av disse er lengre tekster. Seks reportasjer, fire nyhetsartikler og en 

kommentar om kongereisen i utvalget tyder på at reisen ble særdeles høyt prioritert. I disse tekstene 

kommer det fram at i det minste Aftenposten og VG hadde egne journalister med på reisen35.  

 

6.5.1 Diskursanalyse: Kong Olav møtes med stormende jubel 

De aller fleste tekstene i forbindelse med kongens reise handler om kongens program og hvordan 

han blir svært godt mottatt. Et unntak er en notis om representanter fra norsk næringsliv, men disse 

representantene følger riktignok kongen (”Brasil-delegasjonen får et tett program”, Aftenposten 

8.9.1967). Viktigere er en stor kommentar om det økonomiske og politiske forholdet Norge har til 

latinamerikanske land (”Kongen reiser til en fjern verden”, VG 23.8.1967). Ifølge denne teksten var 

kongens besøk Norges første offisielle besøk til Latin-Amerika, med unntak av tidligere 

utenriksminister Halvard Langes besøk i Mexico. Journalisten argumenterer for en mer offensiv og 

nysgjerrig holdning og spør retorisk om ikke de som reiser kanskje kan komme hjem med noen nye 

ideer. Samtidig drøfter han mulige forklaringer på Norges manglende kunnskap og interesse for 

Latin-Amerika, som språkproblemer, kulturforskjeller og stor geografisk distanse. Konklusjonen er 

at Norge bør styrke sine forbindelser til de latinamerikanske landene, hvis ”rolle i fremtiden kan bli 

mer interessant – og betydningsfull – enn den ofte har vært” (ibid.). 

 Blant tekstene om kongens program og mottakelse står en militærparade i Rio de Janeiro 

helt sentralt, og dekningen av denne paraden sier noe om tidas Latin-Amerika-bilde og mye om 

norske selvbildet. 8. september 1967 har fem av avisene saker om paraden. ”Gnistrende samba på 

                                                 
35 Dagbladet oppgir at en av reportasjene fra Brasil er et ”spesialtelegram til Dagbladet”, men avsender er 
ukjent. I en annen reportasje står navnet på den svenske korrespondenten Jan Sanquist som byline, så i det 
tilfellet har trolig Dagbladet kjøpt inn stoff fra en annen, svensk avis. I en tredje reportasje krediteres 
”Dagbladets spesielle medarbeider Arild Lillebø”, som antakelig var frilanser. Ellers bruker avisene byråene AP, 
UPI og Reuters, og nyhetene fra sistnevnte byrå har vært innom norske NTB, ettersom det står ”NTB-Reuter”. 
Arild Lillebø presenteres for øvrig også som Nordlys’ utsendte medarbeider i en stor reportasje fra Peru, om 
indianeres vanskelige situasjon  (”Fortvilt stilling for 6 mill indianere i Peru”, Nordlys 23.9.1967). Denne 
reportasjen er det eneste eksemplet i utvalget på at en norsk journalist brukte reportasjereisen til å skrive saker 
om latinamerikanske samfunn – og ikke bare følge kongen. 
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praktfull fest”, skriver Aftenposten og fortsetter med at kong Olav ”var hedersgjest og ble begeistret 

hyldet mens han satt på ærestribunen”. På en fest for kongen var hovedretten fasaner, og på hvert fat 

stod en fasan med fjærdrakten på. Det var gyldne ballrom, laurbærtrær, orkideer og femarmede 

sølvkandelabre. Bergens Tidende forteller om en brasiliansk avis som skrev at ”Viking-kongen 

erobrer Rio med sitt smil”. VG skriver at ”Kong Olav gjør et overveldende inntrykk her i Brasil”, og 

at ”mengden hyllet og tiljublet Kongen”. I det følgende vil jeg gå mer detaljert inn i en tekst fra 

Dagbladet: ”Kongens datter god tolk på portugisisk. KONG OLAV HILST MED STORMENDE 

JUBEL I RIO” (8.9.1967). Reportasjen starter på førstesiden og fortsetter inne i avisen, på side 11 

(se vedlegg nr. 10). 

Tittelen skiller seg fra titlene i de andre avisene, og det kan skyldes et ønske om å ha en egen 

vinkling. Språkferdighetene til kongens datter, prinsesse Ragnhild, blir imidlertid ikke fulgt opp før 

på side 11, i et direktesitat fra Brasils president Artur da Costa e Silva: ”’Kongen er en mann etter 

min smak, sa presidenten, ’vi liker de samme historiene, og med prinsesse Ragnhild som tolk har vi 

ingen språkproblemer’”. Den egentlige vinklingen ligger i stedet i stikktittelen: ”KONG OLAV 

BLE HILST MED STORMENDE JUBEL I RIO”. Et tydelig tegn på at den fantastiske mottakelsen 

av den norske kongen er det sentrale budskapet i teksten, finner vi i en framtredende referentkjede 

av ord og uttrykk som handler om mottakelsen: ”mektig populær”, ”paradegata”, ”lufta stinn av 

bifallsrop”, ”jubelropene”, ”lyse miner å se alle steder” og ”hedersgjest”. Dagbladet skriver at ”det 

var ikke til å ta feil av, disse jubelropene var rettet mot den norske kongen. Reporteren i radioen 

gjorde til og med et forsøk på å synge med i den norske nasjonalsangen”. At jubelropene presenteres 

som en hyllest av det norske statsoverhodet, og ikke brasilianernes eget statsoverhode, gir kong 

Olav en svært høy status. Han – som innbyggerne i Rio knapt kan ha visst hvem var – var 

tilsynelatende mer populær enn landets egen president. Costa e Silva var riktignok diktator, og er i 

dag mest kjent for tortur og undertrykking. Brasilianerne hadde grunn til å være misfornøyd med sin 

egen leder, og det kan ikke utelukkes at de også ga uttrykk for det gjennom å hylle en annen. Vi kan 

kanskje heller ikke utelukke at de var blitt bedt om å juble og klappe for den besøkende kongen, slik 

at Brasil kunne framstå som et sted med gjestfrie og glade mennesker. Uansett er teksten som kom 

på trykk et klassisk eksempel på usynliggjøring: Den norske kongen står i søkelyset og presenteres i 

positive vendinger, mens brasilianerne er relativt fraværende. Deres eneste rolle er å hylle Norges 

konge. Om den brasilianske presidenten får vi bare vite at han sa at kong Olav var en mann etter 

hans smak. Det må understrekes at kongens besøk er hele årsaken til at de norske journalistene er til 

stede, og det er derfor rimelig at kongen får betydelig mer oppmerksomhet. Likevel kan det hevdes 

at det brasilianske vertskapet i unødvendig stor grad havner i skyggen. 
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Framstillingen av militærparaden i reportasjen gir et inntrykk av at brasilianerne vil 

imponere: ”8.000 mann og praktisk talt alt hva Brasil har av hester, motorkjøretøyer, stridsvogner, 

landingsfartøyer, flyplan og helikoptere defilerte forbi.” Hvorvidt dette var ”alt” de hadde er uvisst, 

men presentasjonen bærer uansett i seg en reduksjon av Brasil og en opphøyelse av kong Olav. De 

viser seg for vår konge, eller for oss, og tar fram alt de har. Kongen står i sentrum på en slik måte at 

det nesten er uvesentlig hvilket land han er i. 

Hva hadde kong Olav gjort for å skape en slik voldsom begeistring i Brasil? Teksten gir 

ingen forklaringer. Bakgrunnen for at kongen fra Norge ble tiljublet av innbyggerne i Rio de Janeiro 

befinner seg i det doksiske rom – i betydningen det som er utelukket fra debatt (von der Lippe 

1991:151-2). Det tas for gitt at kongen er verd hyllesten. Her kan vi også se et uttrykk for det van 

Dijk kaller aksiomatisk basis, det vil si at et grunnleggende og kollektivt tankesett må utgjøre en 

basis, slik at både de som skriver og leser deler en nasjonal stolthet og en forståelse av kongen – 

eller Norges – status. Det implisitte budskapet i Dagbladets tekst er at Norges konge, representanten 

for det norske, er opphøyet og ekstra verdig. Med dette utgangspunktet kan beundringen lett komme 

ut av proporsjoner. For eksempel framstilles det nesten som en heltedåd at kongen står og ser på en 

parade mens det er varmt vær:  

 
Paraden ble virkelig litt av en kraftprøve i den svettdrivende Rio-varmen. Det har i år vært en varm sommer, 
men gårsdagens temperatur slo alle rekorder. På tribunen der Kongen og presidenten stod under paraden ble det 
visserlig servert forfriskninger, men det tok sannelig på kreftene å stå oppreist i praktisk talt tre og en halv time. 

 

I utdraget ovenfor skrives for øvrig kongen med stor forbokstav, mens presidenten skrives med liten 

forbokstav. Dette lille tegnet er nok en faktor som er med på å gi det norske statsoverhodet større 

status. Opphøying av ens egne landsmenn i utlandet til helter har for øvrig vært et utstrakt 

mediefenomen. For leserne kan en slik opphøying ha bidratt til et veldig positivt selvbilde, og 

samtidig et syn på de andre som svake mottakere (Eide 2002:331). Den diskursive praksis som 

teksten om kong Olav er en del av, kan kanskje også ha bidratt med støtte til rådende internasjonale 

maktforhold. For det blir framstilt som naturlig at ”vi” fra vår del av verden er mektige, har høy 

status og fortjener hyllest, mens ”de der borte” er på et lavere nivå, usynlige og uviktige – og de 

setter selvfølgelig stor pris på å få oppleve vårt nærvær. 

Den spesielle posisjonen kong Olav allerede hadde hjemme i Norge, er vesentlig for å forstå 

presentasjonen av hans Latin-Amerika-reise. Kong Olav har fått tilnavnet folkekongen og nøt stor 

respekt. Tilbake i 1967, da den aktuelle teksten ble skrevet, var kongefamilien langt mer opphøyet 

enn i dag, og det var utenkelig å kritisere de kongelige. Ingen av utvalgets tekster fra kongens 

Brasil-besøk i 1967 sier noe om at Brasil var et diktatur eller at kongens reise kan ha sendt uheldige 

signaler i form av en godkjenning av diktatoren. Mangelen på informasjon om diktatoren kan 
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hevdes å være symbolsk. På Faircloughs skala for tilstedeværelse er opplysningene på stadiet for det 

helt fraværende. Forklaringen må være at negativ informasjon om Brasils president kunne ha gitt 

riper i lakken hos Norges konge. 

Innen journalistikkens diskursorden er diskurser om balanserte framstillinger og det såkalte 

objektivitetsidealet rådende, mens enkelte typer journalistikk, som sports- og kjendisjournalistikk, 

gjerne bidrar med konkurrerende diskurser, om følelser, nasjonal stolthet eller behov for helter, der 

den kritiske distansen opphører. Disse ulike diskursene kan ha vært i konflikt under dekningen av 

kong Olavs reise, men det framstår som sannsynlig at normene for ”kongestoff” var så sterke at en 

snever og ensidig positiv dekning var naturalisert.  

. Også skuespiller Toralv Maurstad var i Brasil i 1967, i forbindelse med filmopptak. Vel 

hjemme kunne han fortelle at han ikke hadde opplevd å se rasisme eller rasediskriminering: 

 
I motsetning til i Statene finnes ikke rasediskriminering – det er forbudt i følge grunnloven, og det praktiseres 
heller ikke. Her bodde negrer, indianere, japanere, en merkelig blanding som gikk storartet sammen. De var 
fattige, men glade… (”Fra jungelen i Brasil - der rasediskriminering ikke eksisterer”, Dagbladet 7.8.1967). 
 

Det er uvisst om Maurstad hadde rukket å få særlig dyp innsikt i det brasilianske samfunn, og det 

kan også være at brasilianerne ikke ville likt å bli kalt ”en merkelig blanding”. Videre høres det i 

dag ut som en forslitt klisje når folk omtales som ”fattige, men glade”. Selv om hensikten sikkert var 

god, ligger det noe litt nedlatende i utsagnet. Samtidig hørte det antakelig til sjeldenhetene at noe i 

Latin-Amerika ble framhevet som bedre enn i USA.  

 

6.5.2 Ukyndige sjøfolk og temperamentsfulle politikere 

Den største temakategorien i 1967-utvalget er kjendis/kongelig, og fylles i sin helhet av tekstene om 

kong Olav. Den neste kategorien, sjøfart og handel, som var størst i 1953, er neststørst i 1967, med 

14 tekster. Veldig mange av tekstene i denne kategorien er knyttet til Norge, og sammen med 

kongestoffet bidrar disse tekstene til at 1967-utvalget har den høyeste andelen tekster om Norge og 

nordmenn i datamaterialet: 39 prosent. Flere eksempler på ”norske” tekster er de to notisene om at 

norsk klippfisk får høyere avgifter og blir dyrere i Latin-Amerika (”Venezuela” Arbeiderbladet 

22.2.1967, ”Norsk klippfisk blir dyrere i Sør-Amerika”, Bergens Tidende 22.2.1967).  

En konflikt mellom Brasil og Norge bidrar til en rekke av tekstene i kategorien for handel og 

sjøfart. Samtidig med kongens reise trer en ny brasiliansk lov i kraft, som forbyr tredje lands båter å 

frakte varer fra Brasil til USA, og dette innebar store konsekvenser for norsk skipsfart. Loven førte 

til en formell klage fra Norge (”Diskriminering av norsk skipsfart påtales i regjeringsnote til Brasil”, 

Stavanger Aftenblad 23.8.1967, ”Skarp tone i norsk note til Brasil”, Arbeiderbladet 23.8.1967, 

”Norsk advarsel til Brasil mot klausuler på skipsfart”, Bergens Tidende 23.8.1967). I avisene 
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omtales loven først og fremst som diskriminering og en blokade, men den kunne også vært framstilt 

som et proteksjonistisk tiltak fra Brasils side, en mulighet for Brasil til å bedre egen økonomi. 

Brasils handelsflåte gis imidlertid liten tillit, sammenlignet med den norske. For eksempel skriver 

Dagbladet at Brasil har ”ukyndige sjøfolk”, ”dårlig mannskap”, ”dårlig materiell” og ”merkelige 

regler og fremgangsmåter” (”Brasils flaggdiskriminering høy poker med dårlige kort?”, Dagbladet 

8.9.1967). Denne arrogante framstillingen av Brasils handelsflåte er indirekte en måte å framheve 

Norges gode egenskaper på. Vi kan med van Dijks vokabular kalle det en polariseringsstrategi. 

Som i alle andre år er konflikt blant de temaene det rapporteres aller mest om. I 1967-

utvalget handler 13 saker om konflikter, og temaet er dermed det tredje største. Flere av sakene i 

denne kategorien kan gi inntrykk av at latinamerikanere er gale og farlige. Blant disse er 

nyhetsartikkelen i Nordlys om et parlamentsmedlem i Ecuador som begynte å skyte i parlamentet, 

og truet med å bruke sprengstoff. Årsaken skal ha vært misnøye med offentliggjøringen av navn på 

korrupsjonsmistenkte: ”Vicente Levi, en temperamentsfull politiker fra El Guayas-provinsen, syntes 

det gikk for langt da også folk fra hans eget hjemsted ble navngitt” (”Daglig liv i Equadors 

’storting’. Pistolskudd rundt taler. Dynamitt pressmiddel”, Nordlys 18.3.1967). Tittelen gir inntrykk 

av at skyting i parlamentet er dagligdags i Ecuador. Denne teksten bærer sterkt preg av stereotypier: 

Latinamerikanere er temperamentsfulle, korrupte og farlige. 

En annen konflikt i materialet er en strid mellom kokosnøttdyrkere i Mexico. Under den 

engelskspråklige nyhetsspalten i Dagbladet har saken tittelen ”Mexican Wild West” (23.8.1967). 

Flere av avisene skrev om konflikten, som resulterte i 35 døde. Årsaken til striden, og eventuelle 

politiske tap eller seire, kommer ikke fram. Meksikanerne framstår som svært aggressive. Nordlys 

forteller også om en annen konflikt, innen kobberslagernes fagforening. Her ble ”om lag 2 personer” 

drept og 100 såret (”Acapulco”, Nordlys 23.8.1967). 

En siste sak som kan nevnes er delvis registrert som konflikt, delvis som politikk, avhengig 

av de forskjellige tekstenes karakter. Det gjelder den langvarige konflikten mellom enehersker Fidel 

Castro på Cuba og myndighetene i USA. Titlene viser at forholdet mellom de to statene var 

dramatisk: ”Forberedelse til mord på Castro” (Arbeiderbladet 7.8.1967) og ”Pro-Castro-gruppe bak 

attentat i London?” (Bergens Tidende 23.8.1967). Leserne får også vite at Cuba oppdaget spioner, 

eller CIA-agenter, fra USA, som ble ydmyket ved å bli vist fram for folket (”Castro viser frem seks 

’CIA-agenter’”  Aftenposten 7.8.1967, ”Castro fanger og viser fram agenter, sendt fra fastlandet”, 

Bergens Tidende 7.8.1967, ”CIA-agenter framvist på Cuba”, VG 7.8.1967). Man kunne kanskje satt 

noen av disse konfliktsakene i sammenheng med at TV var i ferd med å etablere seg, at dette mediet 

hadde et behov for bilder og for dramatikk, og at det påvirket avisene. Det empiriske grunnlaget er 

imidlertid for tynt til at vi kan trekke noen konklusjoner, og det er uansett rimelig å anta at 



 89 

dramatiseringen og sensasjonene i større grad preget NRK når det oppstod flere konkurrerende 

kanaler og etter hvert som påvirkningen fra TV i USA ble sterkere. Dessuten handlet mange av 

tekstene også i de første årene av utvalget om katastrofer og konflikter. 

 

6.5.3 Behov for revolusjon 

I 1967-utvalget er tekstene fordelt ut over flere kategorier enn i tidligere år. Større variasjon kan 

kanskje også innebære et noe mer nyansert bilde av Latin-Amerika. Flere tekster handler om 

politikk og samfunn, og tema som økonomi, bistand og misjon er for første gang representert i 1967. 

Et gjennomgående trekk ved tekstene fra 1967 er imidlertid presupposisjoner om at nordmenn er 

mer siviliserte og mer demokratiske. Flere tekster framstiller kaos, nød og vold i Latin-Amerika, og 

”vår” rolle er gjerne å hjelpe. Et utvalg titler kan illustrere dette: ”Norsk misjon blant indianere i 

Ecuadors fjell” (Aftenposten 18.3.1967), ”Gymnasiaster vil samle inn 1 mill. til Peru-prosjekt” 

(Aftenposten 16.9.1967) og ”Fortvilt stilling for 6 mill indianere i Peru” (Nordlys 23.9.1967). En 

større nyhetsartikkel handler om to foredrag om kupp og revolusjon, holdt av forskningsassistentene 

Egil Fossum og Per Olav Reinton (”Utsiktene til revolusjon små i dagens Sør-Amerika”, Bergens 

Tidende 16.9.1967). Etter et års opphold i Latin-Amerika slår Fossum og Reinton fast at de 

latinamerikanske landene var ”mer uensartet enn vi var klar over”, men at kontinentet generelt 

stagnerer mens nordamerikanske firmaer dominerer. Fossum mener det er behov for revolusjon: 

”Visst kan en si at revolusjon er forferdelig, men de klasseforskjellene som eksisterer i dag, er også 

en form for vold” (ibid.). Lignende utsagn er som nevnt blitt kritisert av Llosa, fordi de bygger opp 

under en diskurs om at Latin-Amerika ikke kan løse sine problemer gjennom demokratiske midler, 

slik Vesten kan (Llosa 1984:22). Samtidig kan Fossum ha hatt rett i at det var vanskelig å oppnå en 

endring til noe bedre innenfor de rammene som eksisterte. 

 

6.6 År 1982  

I 1982 ble kabel-TV innført i Norge, Høyres Kåre Willoch var statsminister, og den såkalte 

”jappetida” – med gode økonomiske kår, store lån og høyt forbruk – var rett rundt hjørnet. I USA 

var Ronald Reagan president, og en av hans største bekymringer var at Sovjet-Unionen skulle få 

fotfeste i Mellom-Amerika, og at naboland skulle bli ”nye Cuba” (Smith 2005:150). I denne 

perioden var verdenspressen langt mer opptatt av Mellom-Amerika enn det som var vanlig, forteller 

ABCs Goldman: “In the early 80s, the coverage of Central America was very, very big in the world. 

It was a hot spot. I remember Nicaragua was filled with Norwegians and Swedes”(13.4.2005). Dette 

kommer også tydelig fram i datamaterialet, der 1982-utvalget skiller seg ut som det klart største, 

med sine 180 tekster. Det er nesten dobbelt så mange tekster som i 1967-utvalget og mer enn fire 
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ganger så mange som i 195336. Det er rimelig å anta at avisene generelt ble mer omfangsrike i 

samme periode, men veksten i Latin-Amerika-saker er uansett svært stor. De som er intervjuet til 

denne oppgaven omtaler 80-årene som en gullalder for Latin-Amerika-dekningen. Hudson trekker 

raskt fram flere medievennlige historier fra perioden: 

 
You had Pinochet in Chile, the world cup in 1982, mad generals, people being tortured, the mothers of the 
disappeared on Plaza de Mayo, the Sandinista revolution in 1979 and then the Contras, the US government 
doing drug deals to finance arms, you had communists, the Falklands war and then all the wild things happening 
to the economy! (Hudson 15.4.2005) 

 
Situasjonen for journalister som dekket Latin-Amerika var helt spesiell på denne tida, forteller 

Halvorsen i Aftenposten. Latin-Amerika ble prioritert. Derfor kunne norske journalister selv reise til 

Latin-Amerika og rapportere derfra, i stedet for å referere nyhetssaker fra byråer og andre medier. 

Det Halvorsen forteller har gjenklang i det relativt høye antallet reportasjer – 17 stykker – i 1982-

utvalget. Ingen andre utvalgsår har så mange reportasjer. 

  
På 80-tallet var jo alle nede her, og hjemme tente man på all plugger. Og avisene hadde penger! NRK var også 
veldig aktive, med både Erling Borgen og Håkon Børde. Det var ubegrenset med midler! De meldte bare fra 
hvor de var, ikke hvor de skulle. ”Jeg er i Nicaragua”, kunne Håkon si. Det er det slutt med. Nå må man 
begrunne veldig godt hvis man skal reise noe sted som helst (Halvorsen 8.4.2005). 

 

Reportasjer fra utvalget viser at både Dagbladet og Aftenposten sendte egne journalister til El 

Salvador i 1982, og en VG-journalist fulgte båten Berge Viking og skrev om båtens jorda rundt-

seilas fra Argentina. Flere av 1982-reportasjene er imidlertid kjøpt inn fra andre skandinaviske 

aviser og antakelig også frilansere, så sammenlignet med antallet utsendte medarbeidere som fulgte 

kong Olav i 1967 ser nivået ut til å kunne ha vært omtrent likt.  

 

6.6.1 President Carter og menneskerettighetene 

Latin-Amerika-dekningen i norsk presse tidlig på 80-tallet kan sies å ha fulgt utviklingen i USA: 

“Researchers examining media treatment of Latin America have found that coverage of the region 

blossomed during the late 1970s” (Cassara 1998:480). En studie av Latin-Amerika-dekningen i fire 

storaviser i USA, i to konstruerte uker årlig fra 1975-1982, viste en klar vekst fra 48 tekster i 1975 til 

136 i 1982 (Cassara 1998:482). Cassara forklarer veksten med at tidligere president Jimmy Carter la 

stor vekt på menneskerettighetsspørsmål i Latin-Amerika, og at det trakk medias oppmerksomhet 

mot regionen: “In the mid-70s, U.S. coverage of Latin America was erratic at best. By the time 

                                                 
36 Latin-Amerika-dekningen var også unormalt stor i 1982 i danske Jyllandsposten. Latin-Amerika hadde 19 
prosent av utenriksdekningen dette året, mot fem prosent i 1962 og kun to prosent i 2002 (Haahr og Holm 
2003:147). Den relativt intense dekningen av Latin-Amerika i 1982 skyldes reportasjer fra Paraguay og El 
Salvador (ibid). 
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Carter left office, the U.S. media had significantly increased both the resources and space devoted to 

covering the region” (Cassara 1998:478).  

Tidligere korrespondent Rosenblum bekrefter tendensen: ”Human rights reporting is a new 

genre which evolved in the 1970s as more people in the world became concerned about widespread 

abuses” (Rosenblum 1979:195). At Carter satte menneskerettigheter høyt på agendaen har trolig 

vært en viktig forklaringsfaktor, men man bør være forsiktig med å forklare økningen med at ”vi” 

ble opptatt av ”deres” brudd på menneskerettighetene. Selv om Carter kan ha hatt et ektefølt 

engasjement i arbeidet for menneskerettigheter er det ikke sikkert at USA løftet fram problemene 

utelukkende av gode hensikter. Som tidligere vist er gjerne utenriksdekningen knyttet til 

internasjonale maktforhold, og USA hadde både politiske og økonomiske interesser i Latin-

Amerika. For eksempel forsynte USA Somoza-regimet i Nicaragua med militært materiell til bruk i 

kampen mot geriljaen, samtidig som president Carter kritiserte regimet for brudd på 

menneskerettighetene (Fuglestad 1994:311). 

  

6.6.2 Konflikter i Mellom-Amerika 

Empirien til denne oppgaven viser at veksten i dekningen på 80-tallet i stor grad er knyttet til 

konflikter i Mellom-Amerika. Mer enn halvparten av alle tekstene i 1982-utvalget er knyttet til de to 

kategoriene krig (18 prosent) og konflikt (33), og krigen i El Salvador står, som jeg vil komme 

tilbake til, helt sentralt. Ifølge McAnany (1983) ”oppdaget” TV-stasjonene i USA Mellom-Amerika 

på slutten av 70-tallet og dekningen ble intens (McAnany 1983:200). I 1980 ble CNN, verdens 

første 24-timers TV-nettverk for bare nyheter, lansert (Thussu 2000:278). Hvorvidt dette kan ha 

bidratt til større variasjon i nyhetssakene i USA, og dermed flere latinamerikanske innslag, er 

vanskelig å bedømme. Konkurranse kan også føre til sterkere ensretting. 80-årenes konflikter i 

Mellom-Amerika ble imidlertid knyttet så tett til USA at de ville blitt dekket uansett, og veksten i 

dekningen kom dessuten flere år før CNN var på lufta. 

På slutten av 70-tallet fikk spesielt konflikten mellom sandinistene og Somoza-styret i 

Nicaragua svært mye oppmerksomhet (McAnany 1983). Sandinistene kom til makten i 1979, og 

Contras-styrkene som deretter kjempet mot sandinistene fikk støtte av USA (Smith 2005:148, 

Brazier 2003:149). McAnanys studie av Mellom-Amerika-dekningen i TV-nyheter i USA fra 1972 

til 1981 viser at kriser dominerte. Dekningen i den største delen av 70-tallet var preget av 

naturkatastrofer og besøk av kjendiser fra USA, mens krig og terrorisme stor sentralt i perioden 

1978-1981. McAnany sier dette om det virkelighetsbildet TV presenterte: ”If one can take these 

categories as indicative of what the majority of the American public knows about Central America 

through television over the last decade, it is that this is a crisis-ridden area with either hurricanes, 
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earthquakes or wars plaguing its people” (McAnany 1983:203). Norsk presse ser ut til å ha vært 

preget av de samme tendensene som nyhetsprogrammene på TV i USA på begynnelsen av 80-tallet. 

Med mer enn halvparten av 1982-tekstene i kategoriene krig og konflikt er den dominerende 

diskursen at Latin-Amerika er et konfliktfylt og krigsherjet område. Den tredje største 

temakategorien er kriminalitet, noe som bidrar ytterligere til en framstilling av Latin-Amerika som 

en skummel del av verden. 

Det var mange tema, utviklingstrekk og hendelser media kunne rapportere om fra Latin-

Amerika på 80-tallet. 1982-utvalget preges imidlertid av  en omfattende dekning av én enkelt 

konflikt, krigen i El Salvador37. Hele 71 av de totalt 180 tekstene fra 1982 omhandler dette lille 

landet i Mellom-Amerika. At det ble holdt valg i 1982, midt under den intense konflikten, sørget 

antakelig for ytterligere pressedekning. Den betydelige dekningen av krigen er knyttet til den kalde 

krigen mellom øst og vest. USA fryktet kommunistisk innflytelse fra Cuba og Sovjetunionen i 

Mellom-Amerika, og prioriterte derfor regionen høyt: ”Central America is the most important place 

in the world for the United States today”, uttalte USAs FN-ambassadør Kirkpatrick i 1981 

(Fuglestad 1994:312). Dagbladets Hagvaag, som var på mange reportasjereiser i Mellom-Amerika 

på 80-tallet, forteller at den kalde krigen var en helt sentral fortolkningsramme for dekningen av 

Latin-Amerika:  

 
Under den kalde krigen så var enhver liten lokal konflikt en del av det store spillet. Hvis det var opprør i El 
Salvador eller Nicaragua ble det en del av krigen mellom de to supermaktene. Små og egentlig veldig lokale 
konflikter fikk en oppblåst størrelse. Du hadde også det at militære diktaturer i Uruguay, Brasil og Chile ble satt 
i sammenheng med den kalde krigen (Hagvaag 5.4.2005). 

 

Ifølge Pedelty var media i USA opptatt av El Salvador så lenge USAs politiske ledelse var opptatt 

av El Salvador (Pedelty 1995:13). Norske aviser ser ut til å ha prioritert på samme måte. Det viser 

seg at 21 av tekstene (12 prosent) i 82-utvalget er knyttet til et vestlig land annet enn Norge, og det 

vil i realiteten si USA. En rekke andre tekster, 24 stk (13 prosent) har en norsk vinkling eller 

tematikk, men de fleste av disse handler om norske holdninger til partene i krigen og USAs rolle. 

For eksempel har Arbeiderbladet en nyhetssak om at Oslo Arbeiderparti mener at Norge må ta en 

”klar stilling mot Duarte-juntaen og USAs undertrykkelsespolitikk i El Salvador” og at det ”best kan 

gjøres ved at den norske regjering gir økonomisk og politisk støtte til frigjøringsorganisasjonene 

                                                 
37 Krigen i El Salvador brøt for alvor ut i 1980. En liten rik elite eide nesten all dyrkbar jord, og de sosiale 
forskjellene var store. FMLN-gerilajen kjempet mot juntaen, som i store deler av krigen ble ledet av José 
Napoleon Duarte (Pedelty 1995). FMLN hadde imidlertid ikke alltid folkets støtte, og Duarte hadde ikke full 
kontroll over de militære styrkene og dødsskvadronene. I 1992 ble en fredsavtale undertegnet, men krig og 
konflikt var likevel lenge en del av hverdagen i El Salvador. For mer informasjon se Pedelty 1995 eller ”El 
Salvador: War, Peace and Human Rights 1980-1994” på www.gwu.ed, som er en grundig gjennomgang av 
USAs rolle i konflikten. 
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FMLN og FDR” (”Oslo AP om El Salvador: Støtt frigjøringsorganisasjonene”, Arbeiderbladet 

17.2.1982). 

 

6.6.3 Norske avisers forhold til El Salvador og USA 

Kommentarartiklene om El Salvador gir et klart inntrykk av at norske aviser i hovedsak var kritiske 

til regjeringsstyrkene i landet og ikke minst USAs innblanding i konflikten. USAs politiske forhold 

til Latin-Amerika framstår som en viktig diskursorden i datamaterialet. USA framstilles på den ene 

siden som den gode, slik vi for eksempel har sett i konflikter med meksikanske banditter, og på den 

andre siden som kynisk og brutal, slik vi ser eksempler på i 1982-utvalget. I en leder i Dagbladet 

heter det at ”Reagan-administrasjonens nesten hysteriske redsel for venstreorienterte regimer gjør at 

USA kommer på tvers av all sunn utvikling i Latin-Amerika” (”USAs troverdighet”, Dagbladet 

1.2.1982). Nordlys skriver dette: ”Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Argentina, Guatemala, 

Honduras – i alle disse landene gir de militære amerikanske rådgivere opplæring i de mest raffinerte 

metoder for tortur og undertrykkelse” (”Hvem er dårlig informert, herr ambassadør?”, Nordlys, 

25.2.1982). Aftenposten er registrert med to tekster i samlekategorien for meningsbærende tekster, 

en kronikk av Arne Olav Brundtland, og en bakgrunnssak om konflikten. Denne siste er mer en 

historisk utgreing som ikke kan sies å gi klar og tydelig støtte til én part framfor en annen. 

Brundtland bringer inn flere syn, men avslutter sin kronikk med at USA av ”maktpolitiske grunner 

[...] ser seg tvunget til å samarbeide med en rekke autoritære regimer over hele verden” (”El 

Salvador og NATO”, Aftenposten, 20.3.1982). En presupposisjon her er dermed at USA ikke aktivt 

gjør noe kritikkverdig, fordi USA ikke har noe valg. 

Ifølge Arbeiderbladet var Aftenposten alt for lite kritisk til USA og juntaen. Om USA-

støtten ikke alltid kan leses som et tydelig trekk ved alle av Aftenpostens egne tekster i utvalget, 

uttrykkes det desto mer eksplisitt i utvalgets kommentarer fra Arbeiderbladet. Norge hadde en ren 

Høyre-regjering i 1982, og til tross for avpartifisering av avisene, ble Aftenposten fortsatt regnet som 

sterkt Høyre-lojal gjennom 80-årene (Skre 2004:121). I en lang lederartikkel 17. februar kritiserer 

Arbeiderbladet Høyre for å være for USA-vennlig, og Aftenposten for å være et propagandaorgan. 

”Juntaen, som får Reagans støtte, og som Aftenposten prøver å vise forståelse for, har myrdet 

titusener, massakrert den politiske opposisjonen – også den del av den som opprinnelig var 

motstander av væpnet kamp mot regimet – og gjort en femtedel av folket til flyktninger” (”På reise i 

USA”, Arbeiderbladet 17.2.1982). I en annen lederartikkel kritiserte Arbeiderbladet 

Utenriksdepartementet for at den politiske ledelsen ikke uttalte seg om brudd på 

menneskerettighetene i El Salvador (”El Salvador”, Arbeiderbladet, 1.2.1982). Også andre 

kommentarer i Arbeiderbladet (”Høyres moral som en strikk”, 13.3.1982, ”Heller anti-amerikansk 
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enn pro-Duarte”, 13. mars) viser at den politiske tilhørigheten var tydelig, og at sosialdemokratiske 

Arbeiderbladet var langt mer USA-kritisk enn borgerlige Aftenposten.  

Det finnes imidlertid nyhetssaker som presenterer hendelser i noenlunde samme språkdrakt 

og innen lignende diskurser. 25. februar 1982 hadde både Arbeiderbladet og Aftenposten en 

nyhetssak om at USA skulle bidra med stor økonomisk støtte til hjelpeprogram i Mellom-Amerika. 

Saken kan kanskje knyttes til en form for latinisme, fordi den legitimerer USAs innblanding med 

Latin-Amerikas tilstand. I likhet med Aftenposten skrev Arbeiderbladet, at stormakten ønsket å 

demme opp for ”den politiske krise som truer flere av regimene”, uten å stille spørsmål ved dette 

(”USA øker hjelpen til Karibien”, Arbeiderbladet 25.2.1982). Likheten kan kanskje skyldes at 

nyheten var hentet fra byråer eller media i USA, og dermed gjenspeiler en USA-vennlig diskurs, 

eller at norsk presse i hovedsak sluttet opp om konsensusen i norsk utenrikspolitikk. Hvis det 

økonomiske hjelpeprogrammet hadde vært omtalt på kommentatorplass i Arbeiderbladet, i stedet 

for i en nyhetssak, ville vi kanskje sett tydelige meningsforskjeller om de økonomiske bidragene og 

hensikten med disse. 

 

6.6.4 Diskursanalyse: Lukker Reagans regjering bevisst øynene? 

Vi skal se nærmere på en reportasje fra El Salvador som stod på trykk i Aftenposten 13. mars 1982: 

”Volden hersker tross åpenbar ro” (se vedlegg nr. 11). Denne reportasjen viser hvordan en utsendt 

norsk journalist rapporterte fra El Salvador, og den gir et innblikk i diskurser som preget dekningen 

og Aftenpostens posisjon i forhold til juntaen i El Salvador og USAs innblanding i konflikten. 

Ved siden av tittelen er fotoet av José Napoleon Duarte det mest iøynefallende. I 

billedteksten kalles Duarte president, men Duarte var en såkalt juntaleder og ble ikke valgt til 

president før i 198438. Duarte er fotografert med et mildt uttrykk i ansiktet, omringet av barn. At 

politikere og ledere lar seg avfotografere med barn er gjerne del av en bevisst strategi, der man 

ønsker å framstå som omsorgsfull og folkelig, og bli assosiert med barns uskyldighet (Kilde 2005). 

Bruken av ordet president må også betraktes som formildende eller nøytralt, sammenlignet med 

andre mer negative benevnelser som juntaleder eller diktator. 

Tittelen er ikke knyttet til bildet, men til journalistens førsteinntrykk, noe leseren får vite i 

starten av brødteksten (reportasjen har ingen ingress): ”El Salvador er landet hvor intet er hva det gir 

seg ut for å være. Under den tilsynelatende normale overflate finner man krig og myrderier”. 

Aftenposten fortsetter teksten med å fortelle at ”partene kappes om store ord som demokrati, 

                                                 
38 Ordet junta er mye brukt om militære grupperinger som har tatt makten i et land. I El Salvador stod en gruppe 
offiserer som ble regnet for mer reformvennlige enn de militære som satt ved makten, bak et kupp i 1979, og 
Duarte ble etter hvert denne gruppens leder (Pedelty 1995:17). 
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revolusjon, likhet, også når realiteten bak ordene er den stikk motsatte”. Det er dermed retorikken i 

konflikten journalisten med dette viser å ha avdekket som lite troverdig – og annerledes enn først 

antatt.  

Ved å skrive om sitt førsteinntrykk viser journalisten, utenriksjournalist Ulf Andenæs, at han 

var nyankommet i landet. Han var en såkalt fallskjermjournalist. ”Parachute journalism” kan 

beskrives som ”sending often inadequately informed reporters into situations already at full boil” 

(Seib 2002:77). De største problemene med slik journalistikk er ofte mangel på kunnskap og 

kontakter, noe om medfører at rapportene gjerne blir forenklede, feilaktige og ofte også preget av 

etnosentrisme (Pedelty 1995:110, Fingelson 2002). Dekningen av borgerkrigen i El Salvador er blitt 

sterkt kritisert for å være overflatisk og preget av feiltolkninger (James 1986, Fingelson 2002). 

Ifølge McAnany (1983) var det typisk for dekningen av Mellom-Amerika i 70- og 80-årene at 

konfliktene ikke ble dekket i USA før det var full krig, og at de dermed måtte bli oppfattet som 

uforståelige og overraskende på publikum (McAnany 1983).  

Andenæs trekker imidlertid inn problemene ved å være nyankommet, og problemer med 

krigsjournalistikk generelt, som et metaperspektiv i sin reportasje, og dette er et relativt sjeldent 

grep. Han er åpen om manglende språkkunnskaper: ”Uten synderlig kjennskap til spansk blir en 

besøkende hemmet og står i fare for å bli påvirket av sine tolker”, og han forteller hvor vanskelig det 

er å finne pålitelige kilder – ”til og med det lokale Røde Kors anklages for korrupsjon og politisk 

infiltrering”. Dessuten: ”Selv det å bli sett meget sammen med pressefolk kan være farlig her i 

landet”, skriver han – riktignok uten å vise til om det er geriljaen eller regjeringsstyrkene, eller 

begge, som reagerer på slik kontakt. Ifølge Pedelty var det først og fremst regjeringsstyrkene som så 

på internasjonale journalister som fiender (Pedelty 1995:50). Ved å utelate slik informasjon bidrar 

Aftenposten til å dekke over udådene til den ene parten i konflikten. Aftenposten er imidlertid kritisk 

til regjeringsstyrkene senere i teksten. Uansett er det faktum at Andenæs brukte spalteplass på å 

fortelle at det var vanskelig å få vite hva som egentlig skjedde i El Salvador, en prisverdig innsats 

for å spille med åpne kort. Leseren får dermed nyttig informasjon om at krigssituasjoner er 

vanskelige å få oversikt over, og at bildet ikke er svart-hvitt. At Aftenposten påpeker problemene 

med å få tak i pålitelige kilder gir imidlertid desto større troverdighet til den ene kilden avisen går 

god for, kirken: ”Dette er den eneste større institusjon med noenlunde troverdighet i behold, og som 

samtidig møter hele befolkningen på grasrotplanet”. Kirken er også den eneste kilden som siteres, 

riktignok indirekte, men å komme til orde er gjerne et tegn på autoritet (van Dijk 1988b:196, Eide 

2004b:106). Det kirken siteres på er blant annet at kirken vil ha minst mulig med Duarte å gjøre, noe 

som dermed i stor grad svekker Duartes troverdighet og legitimitet.  
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I utvalget fra 1982 handler hele åtte reportasjer, ni kommentarer, 30 nyhetsartikler og 24 

notiser om El Salvador. Den omfattende dekningen kan kanskje forsvare at Aftenposten ikke oppga 

noe av bakgrunnen for konflikten i sin reportasje. Samtidig kan det sies at nettopp de store tekstene, 

som kommentarer og reportasjer, bør kunne kontekstualisere krigen, vise til historisk viktige 

hendelser, identifisere konfliktlinjer og sette volden i perspektiv. Uten å kjenne bakgrunnen, som for 

eksempel de store sosiale forskjellene, vil leseren i større grad kunne oppfatte krigføringen som 

vilkårlig og voldelig for voldens skyld. Sett i sammenheng med den generelt store andelen 

konfliktsaker i Latin-Amerika-dekningen, kan reportasjen framstå som en diskursiv bekreftelse på at 

det alltid er bråk ”der borte”. 

Aftenposten kan riktignok sies å gi en fordekt analyse av situasjonen, i form av en rekke 

spørsmål som introduseres med ordene ”Spørmålene svirrer:”, antakelig for å vise at mange 

spørsmål står uten sikre svar. Mange av spørsmålene er imidlertid retoriske, og som vi vil vise blir 

flere av dem også besvart senere i teksten, som for eksempel ”Hvilken rolle spiller egentlig 

president Duarte?” og ”Begår regjeringssiden overgrep og massakrer?”. Spørmål som ikke besvares 

eksplisitt er de som gjelder stormaktspolitikken: ”Lukker Reagans regjering bevisst øynene for at 

grusomheter finner sted i stor målestokk?” og ”Blir geriljaen støttet av Nicaragua, eventuelt av Cuba 

og Sovjet?”. At disse spørsmålene ikke besvares gjør at de blir stående som påstander i vel så stor 

grad som spørsmål. Eneste oppfølging er et nytt spørsmål: ”Med dette følger spørsmålet om Sovjet-

Unionen prøver å skaffe seg innpass i USAs ’egen bakgård’, og hva slags situasjon USA er blitt 

manøvrert inn i.”  

Ved å bruke begrepet ”USAs egen bakgård” bidrar Aftenposten på den ene siden til en 

diskurs som sier at Latin-Amerika politisk sett tilhører USA. På den andre siden kan Aftenposten 

sies å distansere seg noe fra denne diskursen ved å sette uttrykket i anførselstegn. Metaforen 

bakgård har uansett negative konnotasjoner, som noe upolert, annenrangs eller det som ikke vises 

fram, og er således en negativ framstilling av Latin-Amerika. Diskursen om at Latin-Amerika 

tilhører USA understrekes med ordene om at Sovjet-Unionen ”prøver å skaffe seg innpass”, det vil 

si prøver å få slippe inn til noe som tilhører USA. Hvilken rolle Sovjet-Unionen faktisk spilte i 

konflikten er for øvrig ikke like godt dokumentert som USAs rolle, men alt tyder på at USAs bidrag 

var langt mer omfattende og fikk betraktelig større konsekvenser.  

 
Though the U.S. government refused to send troops directly, indirectly there was one special operations team 
that went into El Salvador (Parry); there was an American trained Salvadoran army; there were American 
weapons being used and there was a plentiful number of U.S. ambassadors giving advice to Jose Napoleon 
Duarte and the government in charge of El Salvador. At the end of the war it was calculated that the United 
States had given a total of $ 6 billion to El Salvador (Fingelson 2002:3). 
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Disse store og konkrete bidragene fra USA står i sterk contrast til framstillingen av USAs rolle i 

Aftenposten: USA var ”blitt manøvrert inn i” en ”situasjon”. Dette er et klassisk tegn på en 

polariseringsstrategi, der våre – eller våre alliertes – negative handlinger dysses ned og forklares 

med ”circumstances beyond our control” (van Dijk 1998:43). Hvem som skulle ha manøvrert, eller 

styrt, USA inn i krigen sier Aftenposten ingenting om. Kanskje man ønsket å framstille det som om 

det var omstendighetene og stormaktspolitikken som gjorde at USA så seg nødt til å spille en rolle, 

og at USA egentlig var ganske uskyldig?  

På ett punkt får USA negativ omtale, i form av det nevnte retoriske spørsmålet om Reagan-

regjeringen bevisst lukket øynene for grusomhetene i El Salvador. Implisitt betyr dette at USA 

hadde en form for ansvar, i den betydning at USA ville handlet annerledes hvis øynene var åpne, 

hvis Reagan-regjeringen hadde innrømmet kjennskap til hva som faktisk skjedde. USA støttet 

Duarte og hans regjeringsstyrker, som hadde det helt klart største ansvar for vold og massakrer. 

Formuleringen i Aftenposten skaper uansett et bilde av at USA ikke var direkte involvert, men stod 

på sidelinja mens Sovjet-Unionen forsøkte å trenge seg inn. Ifølge Fingelson ga da også USA 

villedende informasjon om sin rolle: “The U.S. government was supporting a corrupt army for an 

unclear cause and so it makes sense that the reports to correspondents given by the government 

would be misleading so as to avoid negative U.S. public opinion” (Fingelson 2002:3). Ifølge 

McAnany var det først og fremst myndighetene i USA som satte El Salvador-konflikten inn i den 

velkjente vest-øst-fortolkningsrammen (McAnany 1983:200).  

Hovedaktøren i reportasjen er Duarte, og hovedtemaet er Duartes posisjon i krigen. ”Den 

iakttager som har øyne og ører åpne, vil raskt tape alle illusjoner han måtte ha hatt om at José 

Napoleon Duartes regjering har noen form for alminnelig støtte i befolkningen”, skriver 

Aftenposten. Implisitt betyr dette at noen, og kanskje Aftenposten selv, har hatt slike illusjoner. 

Avdekkingen av disse falske forhåpningene kan forstås som en kritikk av USA, eventuelt også av 

Høyre-regjeringen og Aftenposten selv. Samtidig formildes kritikken ved at Duarte framstilles som 

velmenende, noe som gjør det lettere å forsvare støtten til ham. Ifølge billedteksten støtter ikke 

Duarte ”råskapen som utfolder seg”, og i siste avsnitt kalles han ”modererende”. Aftenposten skriver 

også at Duarte selv har vært et offer: ”han selv [...] har fått varig mén av høyreekstremistenes 

voldsferd, fra den tid han var landets ledende forkjemper for demokrati”. Dette kan oppfattes som 

både positivt og negativt. På den ene siden har Duarte vært et offer som vi kan ha sympati med, og 

han har kjempet for demokrati. På den andre siden er det tydelig at han ikke lenger kan kalles en 

demokratiforkjemper, på grunn av ordene ”fra den tid han var”. 

Aftenposten skriver at ”selve kjernen i saken” er følgende: ”Duartes regjering har ingen 

kontroll over de grusomme voldshandlinger mot sivilbefolkningen som de regulære væpnede 
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styrker samt ulike para-militære grupper utfører”. Dette poenget understrekes ved at det gjentas 

senere i teksten: ”han står fullstendig uten innflytelse over det som skjer”. Duarte framstilles dermed 

som uten ansvar, ikke til å klandre. Det er langt verre å stå bak voldshandlinger enn ikke å ha 

kontroll over dem. Men de væpnede styrkene er tilsynelatende uregjerlige, og som tittelen også sier 

er det volden som hersker (ikke landets regjering). Denne diskursen uskyldiggjør Duarte. En sentral 

presupposisjon i teksten er at dersom Duarte hadde hatt kontroll eller innflytelse ville situasjonen ha 

vært en annen og bedre. Problemet er altså ikke Duarte, men at Duarte ikke har nok makt. Dette er 

et overordnet perspektiv, selv om Aftenposten understreker at Duarte er ansvarlig ”i siste instans” og 

har et ”indirekte ansvar”: 

 
Den mest talende dom over Duarte er likevel at nesten ingen av de bestialske handlinger mot sivilpersoner har 
fått noe rettslig efterspill, heller ikke når det er åpenbart at høyreekstremistiske grupper står bak. Ingen blir 
etterforsket, ingen blir trukket for retten. 

 

Dette poenget gjentas på ulike vis. Duarte kalles en ”tragisk skikkelse”, og Aftenposten skriver at det 

er en gåte hvordan han kan forsvare å bli sittende. ”Selv om Duarte skulle forlate regjeringsjuntaen i 

protest, er han allerede en kompromittert mann, på grunn av sitt indirekte ansvar for det som skjer”. 

Å være kompromittert er imidlertid å være stilt i dårlig lys eller brakt i vanry (Berulfsen og 

Gundersen 1995:188), noe man ikke er fullt ut ansvarlig for selv, men kanskje påført av andre. Den 

dominerende diskursen kan derfor sies å være framstillingen av Duarte som en velmenende leder 

som beklageligvis står uten innflytelse. 

De aktørene som framstilles mest negativt i reportasjen er regjeringsstyrkene og de 

paramilitære gruppene, ikke geriljaen USA var med på å kjempe mot. Aftenposten skriver at:  

 
Begge parter i striden bærer sitt ansvar, og geriljaen er såvisst ingen søndagsskolegutter. Det er likevel på det 
rene at de regulære regjeringsstyrker, sammen med de høyreekstremistiske terrorgrupper, bærer ansvaret for 
langt det største antall av ugjerningene. De mest karakteristiske former for voldshandlinger er massakrer på 
befolkningen. Ofte rammes kvinner og barn i landsbyer som mistenkes for å støtte geriljaen, dessuten er det tale 
om bortførelse, tortur og mord på politisk uønskede individer. Dokumentasjonene for hærens og terrorgruppenes 
ansvar er så overveldende at det ikke nytter å tvile. 

 

Ifølge en studie av 3.000 avistekster om El Salvador-krigen i USA i perioden 1979-1982 ga flertallet 

av tekstene støtte til geriljaen, om enn indirekte (James 1986:16). Forskeren bak denne studien ser ut 

til selv å ha et standpunkt mot geriljaen. Han skriver for eksempel at juntaen ”prevented El Salvador 

from falling into Marxist hands” (ibid.:8), og at juntaen feilaktig ble framstilt som undertrykkende. 

Ifølge Pedelty (1995) og Fingelson (2002) var det tvert om geriljaen som fikk uforholdsmessig mye 

negativ omtale, fordi mange reportere balanserte overgrep fra den ene parten med overgrep fra den 

andre, i tråd med det såkalte objektivitetsidealet. ”Balanseringen” ble skjev fordi 85-95 prosent av 

overgrepene ble utført av de militære (Fingelson 2002:1). Det var imidlertid en historisk utvikling i 
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hvordan partene ble framstilt, og Aftenpostens tekst passer inn i dette mønsteret. Media i USA skal 

ha vært langt mer kritiske til Duarte og Reagan de første årene på 80-tallet, da de ble skrevet mye 

om undertrykking, krigshandlinger og brudd på menneskerettighetene, enn senere. På midten av 80-

tallet, etter at Duarte ble valgt til president og det ble holdt fredssamtaler, ble Duarte i større grad 

framstilt som demokratisk og reformvennlig, og mange tekster handlet om fredshåp og 

demokratisering (Cooper 1986).  

 ”Volden hersker tross åpenbar ro” er en reportasje med klare trekk av kommentaren. 

Aftenposten gjør mange vurderinger, både implisitt og eksplisitt, og avslutter også teksten med en 

oppsummerende kommentar om Duartes indirekte ansvar i krigen. Denne formen gjør at leseren i 

større grad får en forståelse for situasjonen enn om avisen bare skulle gjengitt intervjuer og skildret 

hendelser. Nettopp det at Andenæs tør å være åpen om problemene han møter som journalist, og at 

han også er kritisk til informasjonen han får, er en styrke ved hans formidling fra konflikten. 

Samtidig har vi sett at USAs delaktighet tones ned, og at USAs allierte, Duarte, framstilles som en 

representant for gode krefter. Reportasjen viser dermed delvis fram grunnlaget for Arbeiderbladets 

kritikk av Aftenposten. 

 

6.6.5 Én sak dominerer nyhetsbildet 

I både norsk og amerikansk (USA) presse er det en tendens til at én og én utenrikssak dominerer 

nyhetsbildet (Pedelty 1995:188, Sogstad 1981b:115). Ifølge Gimnes (1992) var Nicaragua og 

landets forhold til USA stadig et tema i norske aviser gjennom 80-tallet. ”Til og med tabloidpressen 

har fattet en viss interesse for Nicaragua” (Gimnes 1992:41). I 1982-utvalget er imidlertid Nicaragua 

representert med ti tekster, mot El Salvadors 71, noe som tyder på at Latin-Amerika-dekningen på 

slutten av 70-tallet og første del av 80-tallet i stor grad kan ha handlet om enten Nicaragua eller El 

Salvador, slik Sogstad indikerer her: 

 
Så lenge borgerkrigen i Nicaragua raste hørte vil lite eller ingenting om El Salvador. Etter Somozas fall i 
Nicaragua forsvant dette landet fra nyhetsoverskriftene, og hendingene i El Salvado overtok. Hva som skjedde i 
Nicaragua etter at sandinistene overtok, hørte vi lite om, helt til trusselen om en regional krig bragte dette landet 
fram i nyhetsbildet igjen (Sogstad 1981b:115) 

 

Intens dekning i korte perioder og lite kontinuitet kan vanskelig bidra til økt forståelse av de 

aktørene og historiene som dukker opp i media. I McAnanys studie ble ikke El Salvador nevnt med 

en eneste sak de første årene. Dekningen vokste i 1979 og 1980, og ble svært stor i 1981 (McAnany 

1983:202). Det samme gjelder denne studien: El Salvador dominerer dekningen i 1982, men 

omtales med kun tre saker i 1991 og ingen i det hele tatt i de øvrige årene i utvalget. Flere studier 
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har da også pekt på medias manglende forståelse av konflikten i El Salvador (McAnany 1983, 

James 1986, Cooper 1986, Pedelty 1995).  

 Om noen land dekkes på en mangelfull måte, er det andre land som knapt er synlige i 

nyhetsbildet. Selv i utvalgsåret 1982 finnes ingen tekster om Venezuela, Paraguay, Costa Rica eller 

landene i Karibia. Den brutale krigen i Guatemala omtales noe, men får generelt lite 

oppmerksomhet, spesielt sammenlignet med El Salvador. Også i USA var dekningen av Guatemala 

liten, og det forklares blant annet med at USA ikke hadde et profilert engasjement i landet (Pedelty 

1995:185). En annen mulig forklaring kan være at krigen var langvarig – hele 36 år – og dermed 

ikke like medievennlig som akutte hendelser. 

Krigen om Falklandsøyene, eller las Malvinas, som øyene kalles i Argentina, var kort og 

intens, og den ene parten var et mektig land nær Norge: Storbritannia. Dette skulle tilsi omfattende 

dekning, men krigen er omtalt med kun én tekst i utvalget – en kommentar om forestående 

forhandlinger mellom Storbritannia og Argentina (”Kampen om Falklandsøyene”, Bergens Tidende 

5.3.1982). Årsaken må være at krigen utspant seg våren og sommeren 1982, i en periode som 

utenfor de ukene i februar/mars og august/september utvalget er basert på39.  

 

6.6.6 Svak dekning av strukturelle prosesser 

Et trekk symptomatisk for hele tekstmaterialet er at punktbelysning prioriteres foran 

strukturbelysning. At 80-tallets massive demokratiseringsprosess i Latin-Amerika (Fuglestad 

1994:318, Murphy and Rodríguez 2006:268) ikke kommer til syne i utvalget skyldes hovedsaklig at 

overgangen fra militærregimer til demokratisk valgte regjeringer i stor grad skjedde på midten av 

80-tallet. Andre prosesser, som urbanisering, forurensing og stor vekst i folketallet er imidlertid 

strukturelle endringer som går over flere tiår, uten at tekstene i utvalget bærer preg av dette. Tidlig 

på 80-tallet opplevde en rekke latinamerikanske land en omfattende gjeldskrise (Mathisen 1996, 

Fuglestad 1994). Utover noen ytterst få artikler i 1982 (for eksempel ”Tillitssvikt i Nicaragua”, om 

en politisk og økonomisk krise, i Aftenposten 26.8.1982) vies heller ikke dette temaet 

oppmerksomhet i utvalgets tekster. For latinamerikanere flest var det imidlertid den økonomiske 

nedgangen etter gjeldskrisene som i størst grad preget hverdagen, mer enn konfliktene i Mellom-

                                                 
39 Andre studier viser at krigen ble fulgt med stor interesse av internasjonale medier (Acostas-Alzuru og 
Roushanzamir 2000). En studie av hvordan aviser i ulike land dekket krigen viser tydelig at nyhetssaker gir ulike 
versjoner av virkeligheten. Mens New York Times kalte øyene Falkland Islands, kalte latinamerikanske aviser 
øyene for Islas Malvinas. Ulike latinamerikanske aviser dekket imidlertid konflikten avhengig av egen nasjons 
forhold til Argentina. Chilensk presse var for eksempel noe tilbakeholden med sin støtte, på grunn av egne 
uenigheter med Argentina. Den venezuelanske avisen El Universal legitimerte Argentinas invasjon ved å 
behandle det som en gjenvinning av egne øyer. New York Times la på sin side vekt på at Argentina hadde gått til 
angrep, og refererte til informasjon fra Argentina med forbehold, samtidig som avisen gikk god for britisk 
informasjon (ibid.:105-108). 
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Amerika (Fuglestad 1994:314). Den svake dekningen av strukturelle prosesser kan skyldes Latin-

Amerikas generelt lave prioritet, som igjen henger sammen med at det kan ha vært få 

utenriksjournalister som hadde tilstrekkelig kunnskap til å skrive om overgripende tendenser i Latin-

Amerika. 

Andelen kommentarer er imidlertid høyere i 1982 enn i noen av de andre årene. 21 tekster – 

mot mellom null og sju i de andre årene – er registrert i samlekategorien for meningsbærende 

tekster, og det utgjør 12 prosent av tekstene fra 1982. Åtte av tekstene handler om krigen i El 

Salvador. At andelen er så høy skyldes antakelig at dekningen generelt var høy. Når det skrives 

mange nyhetsartikler om et tema, følges det gjerne opp med analyser. Mange kommentarer er et 

tegn på høy prioritet. Når Byrman (1995:135) sier at notisen er for annenrangs nyheter, kan vi si at 

kommentaren er for førsterangs. 

Man kunne kanskje ha forventet at kravet om en ny internasjonal informasjonsorden, lansert 

på 70-tallet, kunne hatt en viss effekt på Latin-Amerika-dekningen i 1982, men det ser ikke ut til å 

være tilfelle. Denne studien støtter dermed Carlsson (1998), som mener NWICO-debatten fikk 

svært få konkrete resultater. Datamaterialet her ser heller ut til å bære preg av gryende 

tabloidisiering og kommersialisering. I 70- og 80-årene ekspanderte VG og Dagbladet over hele 

Norge med det Roksvold kaller ”sensasjonsavisa” (Ottosen 2002:171). Avsløringer, populærstoff og 

nyheter om private forhold ble mer vanlig. Dette kan sies å ha sammenheng med en konsentrasjon 

på eiersiden fra slutten av 80-årene til rundt år 2000. I denne korte perioden gikk nesten samtlige 

norske aviser inn i noen få konsern (ibid.:213).  

                                              

6.7 År 1991 

I januar 1991 døde kong Olav, og samtidig startet Golf-krigen. 1991 var også et år for store 

økonomiske problemer for mange nordmenn. Jappetida var for alvor over, eiendomsprisene falt 

drastisk og mange ble arbeidsledige (Alnæs 2000:441). Økonomien i Latin-Amerika var inne i et 

annet spor. På slutten av 80- og begynnelsen av 90-årene var Latin-Amerika preget av et 

vendepunkt i sin økonomiske historie, med store økonomiske reformer, privatisering og 

liberalisering (Fuglestad 1994:316-317, Murphy og Rodríguez 2006:272). Kapital begynte å 

strømme tilbake til Latin-Amerika. Samtidig var regionen preget av en skjør demokratisk utvikling, 

etter at de aller fleste land hadde lagt diktaturene bak seg (ibid, Johnston 1998:130).  

Det er svært få tegn i datamaterialet som tyder på at disse strukturelle endringene i Latin-

Amerika ble prioritert i norske avisredaksjoner. Tema som handel, politikk og samfunn er registrert 

med bare fire tekster hver i 1991-utvalget, mens økonomi har kun to tekster. Den ene heter ”Prisfall 

på kokablader” (Stavanger Aftenblad, 13.8.1991) og den andre ”Mexico får ros av OECD” 
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(Aftenposten 6.9.1991). Det er dermed kun én artikkel i utvalget, sistnevnte om Mexico, som 

omhandler stabiliseringen av latinamerikansk økonomi. 

 

6.7.1 Den kalde krigens slutt 

1991-utvalget preges først og fremst av at Latin-Amerika ikke lenger anses å være en del av 

storpolitikken i verden. At antall tekster har falt fra 180 i 1982 til 85, og andelen reportasjer og 

kommentarer er blitt betydelig mindre, må sees i sammenheng med slutten på den kalde krigen. 

Østblokken raste sammen i 1989 og i 1991 ble Sovjet-Unionen formelt oppløst. Dermed forsvant 

det sovjetiske nærværet, og Latin-Amerika var ikke like strategisk viktig for USA. Vesteuropeiske 

land flyttet også sin oppmerksomhet fra Latin-Amerika – til Øst-Europa (Smith 2005:164). Flere 

latinamerikanske geriljabevegelser innledet dessuten fredsforhandlinger eller gikk over til å bli 

politiske partier (Bartholdson 2004:161). Uten dramatiske konflikter og et bakteppe av kald krig 

eller verdensrevolusjon var ikke Latin-Amerika like interessant, og mange korrespondenter ble 

hentet hjem (Hannerz 2004b:15). Nye væpnede konflikter andre steder skulle dekkes.  

 
Da den kalde krigen var over falt Latin-Amerika nesten helt bort. Så fikk Europa for første gang siden andre 
verdenskrig sin egen krig – på Balkan. Jeg tror jeg hadde noen år i Dagbladet da jeg var på reportasjetur til 
Latin-Amerika opptil fire ganger i året, og så plutselig var det snakk om å være fem til ti ganger i Øst-Europa og 
Balkan i løpet av et år (Hagvaag 5.4.2005). 

 

Krigen på Balkan startet i 1991, etter at Kroatia og Slovenia løsrev seg fra Jugoslavia og ble 

konfrontert av serbiske styrker (Brazier 2003:150). Senere fortsatte kampene i Bosnia og Kosovo. 

1991 er også året for Golf-krigen, da USA drev Irak ut av Kuwait og CNN for alvor ble en global 

nyhetskanal (Thussu 2000:279). Nyhetsterskelen varierer fra dag til dag, avhengig av hva som skjer 

i verden, og med Golf-krigen og krig på Balkan var terskelen høy for andre saker. Når det i tillegg 

skjer viktige ting i Norge, blir det nesten umulig å rapportere fra Latin-Amerika, forteller Hagvaag:  

 
Jeg var i Rio da kong Olav døde, og det var jo absurd, for samme dag begynte krigen i Irak. Og de to sakene der 
gikk det jo ikke an å unngå, så da var det bare to ting i avisene. Da har du tøff konkurranse. Så ille er det sjelden, 
men poenget er at Latin-Amerika ofte er det som kommer i skyggen av hendelser andre steder (Hagvaag 
5.4.2005).  
 

I 1991-utvalget er hele 58 prosent av tekstene om den ikke-vestlige verden knyttet til Midt-Østen, 

hovedsaklig Golf-krigen, men også Israel-Palestina-konflikten, som alltid får omtale. 

Latin-Amerikas svake posisjon nyhetsmessig ble kommentert av Dagbladet, som skrev at 

det måtte være frustrerende å være Latin-Amerika-korrespondent. ”Det er Europa, Midt-Østen og 

Afrika som er i nyhetsbildet, bortsett fra når koleraen herjer som verst i Peru og dets naboland.” 

(”Lite nytt fra elendigheten”, Dagbladet 13.8.1991). Kommentaren tar for seg en dokumentar laget 
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av NRK-korrespondent Erling Borgen som handlet om nettopp Peru. Også VG er registrert med en 

kommentar til denne dokumentaren, med omtrent samme konklusjon som Dagbladet: Det ble for 

mye elendighet. ”Er det ikke et eller annet sted i det peruanske samfunn et eneste lyspunkt”, spør 

VG (”Helsvart fra Borgen”, VG 13.8.1991). 

Utvalget til denne oppgaven inneholder også et par nyhetssaker om koleraepidemien i Peru, 

samt en reportasje med tittelen ”Peru – der frykt og kolera herjer” (Aftenposten 16.3.1991). Saker 

om krig, konflikt og katastrofer er det imidlertid overraskende få av i 1991-utvalget. Kun én sak 

gjelder krigshandlinger, og den er fra El Salvador. Antall konfliktsaker er også lavt: seks stykker. 

Disse handler for eksempel om Cubas anstrengte forhold til Sovjetunionen da den tidligere 

stormakten gikk i oppløsning i 1991 (”Truende skyer over Cuba”, Arbeiderbladet 29.8.1991, 

”Sovjet svikter Castros Cuba” Bergens Tidende 6.9.1991). Cuba ble rammet hardt av sin alliertes 

fall og opplevde økonomiske problemer og uro. 

 

6.7.2 Kriminalitet, sport og kjendiser 

Selv om de fleste k-temaer er svakt representert i 1991-utvalget, er det ett k-tema som har den 

største andelen av tekster dette året, og det er kriminalitet (16 saker, 19 prosent). Det handler blant 

annet om mafia i Colombia og korrupte ekspresidenter i flere latinamerikanske land. Saken som får 

størst oppmerksomhet gjelder imidlertid en norsk kvinne som siktes for salg av peruanske barn. 

Denne saken bidrar sterkt til at andelen norskhet i vinkling eller tematikk er på 17 saker (20 prosent) 

i 1991. Den norske kvinnen var mistenkt (uvisst hva som skjedde senere) for å ha kidnappet barn for 

å selge dem til adoptivforeldre i Vesten. Med utgangspunkt i vårt utvalg ser det ut til at spesielt VG 

følger saken tett. VG er for øvrig den eneste avisen som navngir kvinnen. ”44-årige Guraa Ranes er 

livredd for å bli arrestert av politiet i Peru. Hun frykter hun kan bli sittende varetekstfengslet i flere 

år dersom politiet tar henne. Nå forsøker hun å komme seg til Norge for å forklare seg.” (”Benekter 

barnetyveri”, VG, 29.8.1991). Senere i samme avis: ”Mens norsk Interpol venter på svar fra 

peruanske myndigheter, ligger den 44-årige Guraa Ranes antagelig fortsatt i skjul i Peru” (”Norsk 

kvinne i Peru fortsatt i skjul”, VG 14.9.1991).  

Det er et brudd med den typiske dekningen at en nordmann har gjort noe galt og står for noe 

negativt. Mer typisk er det imidlertid at Norge implisitt framstår som et tryggere og mer rettferdig 

sted enn Peru, ettersom Raanes er ”livredd” og ”frykter” varetekstsfengsling i Peru, og heller vil 

hjem til Norge for å forklare seg. VG antyder med andre ord at rettssikkerheten er langt bedre i 

Norge enn i Peru. VG ser ut til å legge vel så mye vekt på dette som de handlingene kvinnen faktisk 

var mistenkt for. En annen noe uvanlig nyhetssak i 1991-utvalget er den som handler om at det 

norske Blindeforbundet skal kjøpe helsetjenester i Cuba. Forbundet arrangerer turer for svaksynte 
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og blinde som håper på å bli helbredet på den karibiske øya (”’Cuba-eksperiment’ i Norges 

Blindeforbund”, Arbeiderbladet 16.3.1991). Dette er en sjelden framstilling av et latinamerikansk 

land som mer kompetent enn Norge. Undersaken i Arbeiderbladet forteller riktignok at pasientene 

neppe vil bli friske. To norske øyeleger advarer mot å gi nordmenn falske forhåpninger. Enda mer 

tyngde legges til skepsisen når avisen skriver at en internasjonal gruppe av eksperter har advart mot 

”useriøse behandlingsopplegg, fordi man foreløpig ikke kjenner noen effektiv behandling mot 

retinitis pigmentosa” (”- Falske forhåpninger”, Arbeiderbladet, 16.3.1991). 

I disse to sakene er det det norske som er grunnen til at historiene publiseres. Også i 

kulturstoffet i 1991 er flere av sakene knyttet til Norge. Det gjelder blant annet et norsk 

musikkprosjekt i Andes (”SKRUK fra Andes”, VG 24.3.1991), et argentinsk teaterstykke som ble 

vist i Norge (”Vennskap over grenser”, Nordlys 4.2.1991), en argentinsk forfatter med norske røtter 

(”Argentinsk modernist med røtter i Rogaland”, Stavanger Aftenblad, 15.8.1991) og en 

venezuelansk pianist som holder konsert i Norge (”Flammende latinsk lidenskap”, Stavanger 

Aftenblad, 28.3.1991). 

Hver femte tekst i 1991-utvalget handler om sport, som dermed har vokst til å bli det nest 

største temaet. Friidrett og Cubas OL-deltakelse er blant sakene. Formel 1 i Sao Paolo og den 

dalevende store brasilianske stjernen Ayrton Senna er også i utvalget. Det tredje største temaet i 

1991-utvalget er kjendiser og kongelige. Avisene skriver blant annet om artisten Bob Marley som 

hedres på Jamaica og fotballstjernene Pelé fra Brasil og Maradona fra Argentina. At de tre største 

temaene i 1991-utvalget er kriminalitet, sport og kjendiser, kan tolkes som et tegn på tabloidisering. 

En del av definisjonen av tabloidisering er gjerne at artikler om politikk, forvaltning og økonomi 

nedprioriteres til fordel for dramatiske og detaljrike historier om forbrytelser, kjendiser og ikke 

minst kommersiell eliteidrett (Allern 2001:44) Tegn på tabloidisering finnes ikke bare i tabloidene 

VG og Dagbladet. For eksempel finnes kjendisstoff om Maradona i alle avisene. 

 

6.7.3 Diskursanalyse: Maradonas fall 

Diego Armando Maradona40 er den enkeltperson som omtales i flest årganger i utvalget: Han er til 

stede i 1982-, 1991- og 2002-utvalget. Maradona er en av Latin-Amerikas aller mest kjente 

                                                 
40 Argentineren Maradona har hatt en enorm suksess som fotballstjerne. Han briljerte allerede som guttunge fra 
fattigområdene utenfor Buenos Aires, og han var sentral da Argentina vant junior-VM i 1979 og senere VM i 
1986. Har har også bidratt sterkt til en rekke seire for argentinske Boca Juniors, spanske Barcelona og italienske 
Napoli. Hans to mål mot England under VM i 1986 skal være de målene som er vist flest ganger på TV (Zanoni 
2006:244), og de har gitt ham heltestatus verden over – til tross for at det ene målet var juks. Maradona scoret 
med hånda. Selv kalte han målet ”Guds hånd”. Det neste målet scoret han etter å ha passert hele det engelske 
forsvaret alene. Dette målet har fått navnet ”Århundrets mål”. Maradona selv har fått tilnavnet ”D10S”, som er 
en sammenføyning av gud på spansk, dios, og spillernummeret hans, 10. 
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personer, og han preger bildet av latinamerikansk fotball, trolig også bildet av latinamerikanske 

menn, i sterk grad. Fordi han har en slik posisjon, er det interessant å se nærmere på hvordan han 

som enkeltmenneske framstilles i media. Det er også interessant å undersøke hvorvidt framstillingen 

av ham kan bygge på latinostereotypier og diskurser. 

Nesten hele Maradonas liv har utspilt seg i media, som om det var et stort reality show 

(Zanoni 2006:234). Livet hans er en form for føljetong i avisene, hovedsaklig i notisform. Åtte av de 

totalt ti tekstene om ham i datamaterialet er notiser, og det kan kanskje skyldes dette føljetongpreget, 

der Maradonas bakgrunn er kjent for leserne og de små notisene blir en del av et større bilde. Bare to 

av de ti tekstene om Maradona handler om fotball. De øvrige åtte er basert på hans kjendisstatus og 

handler om hans privatliv. Tallene hadde antakelig sett annerledes ut om VM-året 1986 hadde vært 

et utvalgsår i stedet for 1991. Maradona var på høyden i 1986, mens han sørget for en rekke 

skandaleoppslag i 1991. Det startet med at han ble tatt for kokain i en dopingtest. Dermed ble han 

utestengt fra italiensk fotball og måtte forlate Napoli, klubben og byen som forgudet ham (Archetti 

2001:152). Noen uker senere ble han arrestert under en narkotikarazzia i Buenos Aires, og bildene 

av en sliten og ubarbert Maradona med håndjern gikk verden over (Zanoni 2006:142).  

Artikkelen som er valgt ut til en næranalyse er hentet fra Dagsavisen, da den het 

Arbeiderbladet, 20. februar 1991. Teksten er skrevet av sportsjournalist Bjørn Thon, og har tittelen 

”Maradona kjøpte sex og kokain etter kampene” (se vedlegg nr. 12). Sjangermessig er teksten 

plassert som en nyhetsartikkel, men den er i en gråsone fordi den i liten grad er skrevet etter 

prinsippet om fallende viktighet, og fordi den har enkelte trekk fra kommentaren. Det kan være at 

sportsjournalistikken ikke har like klare sjangerrammer som nyhetsjournalistikken, og at den rollen 

sport har som underholdning bidrar til litt andre typer tekster. Den aktuelle teksten har en relativt 

fortellende stil, og den ”biter seg i halen”, det vil si at slutten referer til begynnelsen. Brødteksten 

starter med at det lenge har versert rykter om Maradona, og teksten avsluttes med en konklusjon om 

at det må være noe i disse ryktene.  

Et helt sentralt begrep i artikkelen er fallitt. Dette ordet brukes tre ganger i framtredende 

deler av artikkelen: i stikktittelen, i ingressen og i billedteksten. Stikktittelen ”Fotball-kongen som 

spilte fallitt” er en form for ordspill: Maradona spilte fotball, men så spilte han fallitt. Det å spille 

fallitt betyr å mislykkes. Det er kanskje ikke riktig å si at Maradona mislyktes som fotballspiller, 

men doping og et utsvevende liv gjorde at han ikke lenger fikk spille. Fallitt bærer i seg 

konnotasjoner som peker mot fall og tap, og er et malende ord for hele nyhetsartikkelen, som bygger 

på en klassisk fallhøydefortelling. Å bygge opp for å rive ned er en kjent mediediskurs, spesielt i 

kjendisjournalistikken. Maradona var på toppen, han var ”fotballkongen”. Media gjorde ham til en 

helgen – og så lynsjet de ham, skriver Zanoni (2006:144). 
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 På den ene siden var Maradona selv var ansvarlig for sine handlinger, og at media 

rapporterte bare fra det som faktisk skjedde. På den andre siden bygget det positive bildet av ham på 

hans offentlige rolle, mens fallet var av privat art, noe som taler for større varsomhet. Dessuten kan 

media ha en tendens til dramatisering og konfliktbygging som både kan oppleves som svært 

belastende og som ikke alltid handler om bare å gjengi det som faktisk har skjedd. I 

medieforskningen har man gått helt bort fra speilmetaforen, det at media bare speiler virkeligheten. 

En umiddelbar forbindelse mellom virkelighet og representert virkelighet finnes ikke (Vagle et al. 

1993:60). Språkbruk vil alltid være farget, basert på tankemønstre og en del av en sosial kontekst. 

Hvordan Maradona presenteres kan derfor vanskelig sees helt isolert fra hvordan latinamerikanere 

presenteres. 

Referentkjeden som danner et bilde av Maradonas (tidligere) høye status består av ord og 

uttrykk som ”fotballkongen”, ”verdens beste fotballspiller” (både i billedtekst og begynnelsen av 

brødteksten), ”ulastelig antrukket” og ”konge av Napoli”. Metaforen konge viser at han var den 

beste blant likemenn, den høyeste, ypperste, og mektigste på sitt område. Dette er det gode bildet av 

Maradona, en ”heltediskurs” som presenterer Maradona slik både journalisten og leserne var vant 

med å tenke på ham. Denne framstillingen av Maradona kan forstås som en overdreven 

heltedyrkelse. 

Den andre siden av Maradona, og en ”skandalediskurs”, er det som preger den aktuelle 

artikkelen. Tittelen ”Maradona kjøpte sex og kokain etter kampene” er sensasjonalistisk og framstår 

som en ”sjokkerende” avsløring av typen man gjerne finner i tabloid kjendisjournalistikk. På den 

ene siden har vi ”sex og kokain”, som kan tolkes som tegn på umoral og kriminalitet, og på den 

andre siden det sunne og gode, ”kampene”, som her gir konnotasjoner i retning av idrett, 

folkesporten fotball, sunn konkurranse, veltrente spillere og god helse. Implisitt ligger en enighet til 

grunn, en enighet om at man ikke forventer av en fotballkonge at han kjøper sex og kokain. Det 

burde ligge under hans verdighet. Kontrasten mellom den gode og dårlige siden er derfor voldsom. 

Referentkjeden som viser til fallet inneholder tekst som ”horer”, ”sexorgier”, ”sniffer kokain”, 

”intim omgang med camarroen” (camorra er feilstavet til camarro, stud. anm.), ”bordellmammaen”, 

”mistanke om tilknytning til den lokale mafiaens narkotika- og prostitusjonsvirksomhet”, 

”narkotika”, ”kokain og sex”, ”fire horer til luksushotellet”, ”mafiabossen”, ”prostituerte”, ”bordell-

bestilling”, ”mafiakongen” og ”etterforskning”. De negativt ladde ordene er mange og tendensiøse. I 

ingressen males det moralske forfallet utover på en nesten vulgær måte:  

 
Han kjøper horer, deltar i sexorgier, sniffer kokain, pleier intim omgang med camarroen (den napolitanske 
mafiaen). Han blir tjukkere og tjukkere, dårligere og dårligere på fotballbanen. Han er fratatt passet. Diego 
Armando Maradona har spilt fallitt. 
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Bit for bit legges de dårlige handlingene og egenskapene oppå hverandre, og konklusjonen er at 

Maradona har mislyktes. Han har falt. Og denne fallhistorien slutter med et interessant siste avsnitt. 

Under mellomtittelen ”Innhentet” står følgende:  

 
Nå har alder og livsstil tatt ut sin rett. Diego er ikke lenger konge av Napoli. Målene uteblir, Napoli taper og er i 
ferd med å havne i bånn av 1. divisjon. Diego kan ikke lenger leve på sin napolitanske gudeillusjon. Sannheten 
er i ferd med å innhente ham! 

 
Ord og uttrykk som ”innhentet”, ”tatt ut sin rett”, ”illusjon” og ”sannheten” peker mot at det 

moralske forfallet måtte komme. Det framstilles som forutbestemt. Det sterke ordet sannheten peker 

mot det egentlige, det ekte og det virkelige, og setningen ”Sannheten er i ferd med å innhente ham!” 

antyder derfor at det er Maradona slik han egentlig er vi nå får se. Han levde på en gudeillusjon, han 

har vært hyllet som fotballkonge, men sannheten skal være at han er svært langt fra å være gud eller 

konge, og det er dét Arbeiderbladets tekst handler om. 

Arbeiderbladet stiller ingen spørsmål ved denne sannheten, men naturaliserer framstillingen. 

Kan det ligge antakelser om Maradonas, eller latinamerikaneres, natur i det doksiske rom? 

Stereotypier som ”The Latin Lover” og ”El Bandido” kan kanskje passe på framstillingen av 

Maradona: en suksessrik fotballspiller, ettertraktet og ”ulastelig antrukket”, som viser seg å være 

erotoman, upålitelig og kriminell. Bergs definisjon av stereotypier legger vekt på at en innenfor-

gruppe bruker negative framstillinger om en utenfor-gruppe (Berg 2002:15). Også van Dijks 

polariseringsstrategi handler om dette (van Dijk 1998:33). Hvis vi hadde spurt om det er slik at 

samtlige stjerner er nødt til å falle før eller senere, blir det tydelig at det kan ligge noe spesielt til 

grunn for naturaliseringen av Maradonas fall. For det er vel ikke slik at også alle de norske 

fotballheltene vil bli ”innhentet” av sannheten om dem? Riktignok framstilles ikke alle 

latinamerikanske fotballspillere på denne måten, noe Pelé kan være et eksempel på, og det finnes 

også europeiske spillere som har fått sitt fall malt ut i media, som for eksempel engelske Paul 

”Gazza” Gascoigne. Likevel kan det hevdes at Arbeiderbladets tekst bygger på et skille mellom 

”oss” og ”dem”. Utsagnet om at Maradona ble innhentet kan tolkes dit hen at det er typisk for 

latinamerikanere å bære på en grunnleggende umoral og mangle karakterstyrke når det kommer til 

stykket. Vi lesere har derimot de gode kvalitetene, og kan la oss forferde over en stjernes moralske 

forfall.  

En annen stereotypi Maradona ser ut til å falle inn i er den umodne, uansvarlige ungen, 

Maradona har ifølge Arbeiderbladet vært gjentatte ganger hos en ”bordellmamma”, ”beruset seg på 

kokain” og hatt ”sexorgier”. I billedteksten kan vi lese at Maradona er i ”trøbbel igjen”, som om han 

skulle være en rakkerunge. I Argentina har man et uttrykk for selvlærte, individualistiske unggutter 

som spiller fotball på små, lokale plasser: ”pibes” (Archetti 2001). Maradona er en slik egenrådig 
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”pibe”, som verdsettes for sin friske, spontane og lekne spillestil. Mange argentinere vil unnskylde 

Maradonas feiltrinn med nettopp denne mytiske statusen: Han er jo bare en guttunge (ibid.). I 

Arbeiderbladet skapes et bilde av at Maradona ikke er voksen nok til å motstå umoralske fristelser, 

men dette karaktertrekket framstilles som utelukkende negativt og unnskyldes ikke. Både Napoli by 

og fotballklubben Napoli skal for øvrig ha ”grepet inn” for å stanse etterforskning mot ham, for å 

holde ham ”i godt humør”. Maradonas voksenperson har altså vært europeeren. Den europeiske 

byen og klubben tok ansvar for Maradona, om enn med noe tvilsomme metoder. 

Arbeiderblad-journalisten starter brødteksten med at det har gått mange rykter om 

Maradona: ”Ryktene omkring verdens beste fotballspiller, Diego Maradona, har versert siden han 

satte sin fot i Napoli for første gang.” Journalisten tar ingen forbehold om at ryktene kan være basert 

på feiltakelser eller overdrivelser, men viser heller til at ryktene kan underbygges:  

 
At det etterhvert er noe i disse ryktene blit mer og mer sikkert. Mandag kom beskjeden om at en domstol i 
Napoli har gitt politiet ordre om å inndra Diego Maradonas pass så lenge han er under mistanke om tilknytning 
til den lokale narkotika- og prostitusjonsvirksomhet. 
 

Selv om Maradona ble etterforsket, og politiet ifølge AFP hadde bevis fra telefonavlytting (dette 

oppgis lenger ned i teksten), kunne Arbeiderbladet vært mer forsiktig i sin omtale av saken. Tittelen 

”Maradona kjøpte sex og kokain etter kampene” gir et klart inntrykk av at påstandene om Maradona 

er sanne. Ifølge Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 skal ikke titler gå lengre enn det er dekning for i 

stoffet, og ifølge punkt 4.5 skal media unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasjer 

(Norsk Pressforbund 2005). Media har publisert en rekke feilaktige påstander om Maradona, blant 

annet om homofile elskere (Zanoni 2006:145). Selv argentinske journalister, som kanskje har vært 

mer forsiktige med å kritisere Maradona enn utenlandske journalister, skal ha videreformidlet løgn 

fra anonyme kilder. 

 Arbeiderbladet viser til to konkrete kilder. Nyhetsbyrået AFP krediteres i første avsnitt for 

opplysningene om at påtalemyndighetene hadde avlyttet telefonsamtaler som knyttet Maradona til 

mafiaen. Deretter gjengir Arbeiderbladet en historie hentet fra svenske Aftonbladet om at Maradona 

skal ha bestilt prostituerte etter en fotballkamp. Opplysningene skal stamme fra politiet i Italia, og 

historiens troverdighet støtter seg på faktaopplysninger om dato, samt navn og alder på 

”bordellmamma Carmela Cinquegrana”. Interessant nok introduserer Arbeiderbladet denne 

historien slik: ”Den svenske avisa Aftonbladet velger den pikante vrien på historien”. Her må det 

understrekes at ved å gjengi historien velger også Arbeiderbladet ”den pikante vrien på historien”. 

 I den aktuelle teksten er det gjort noen få forsøk på å ta forbehold om sannhetsgestalten i 

historiene som gjengis. Journalisten bruker for eksempel anførselsleddet ”hevder” når det gjengis 
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informasjon fra politiet om Maradonas forhold til ”bordellmammaen”. Videre skriver journalisten at 

”ved et tilfelle skal han ha bestilt fire horer til luksushotellet hvor han bodde”, men dette forbeholdet 

som ligger i ”skal ha” blir ikke fulgt opp i de neste setningene, der det slås fast at Maradona og de 

prostituerte ”beruset seg på kokain og hadde sexorgier”. Det slås videre fast at forbindelseslinjene 

”er” langt flere. Ifølge Arbeiderbladet bestiller Maradona og hans ”bordellmamma” kokain av 

samme mafiaboss. Journalisten kan også opplyse om at det italitenske politiet startet sin første 

etterforskning av Maradonas forhold til mafiaen allerede i 1986, og dette bidrar til å styrke 

journalistens vinkling av saken: Det må være noe i alle ryktene. 

 For å oppsummere kan vi plassere teksten innenfor en kjendis-diskursorden. Maradonas 

privatliv brettes ut i detalj, og journalisten har valgt ”den pikante vrien”. Innenfor denne 

diskursordenen finner vi to klare diskurser som står mot hverandre: det tradisjonelle heltebildet av 

”fotballkongen” Maradona på den ene siden, og den avkledde helten, den egentlige Maradona, på 

den andre siden. Artikkelen er først og fremst preget av denne siste diskursen om den falne helten, 

og kan hevdes å bygge på presupposisjoner om latinamerikaneres iboende upålitelighet, umoral, 

uansvarlighet og umodenhet.  

 

6.7.4 Kommersialisering og tabloidisering 

Vi kan plassere denne teksten om Maradona inn i en tendens som er knyttet til globalisering: økt 

kommersialisering. Det kan hevdes at den økonomiske makten i større grad gjør seg gjeldende på 

det journalistiske feltet, slik at krav om effektivisering og økonomisk utbytte til eiere av 

internasjonale mediekonsern bidrar til en mer overflatisk og tabloid utenriksdekning. At 

kriminalitet, sport og kjendiser får mer oppmerksomhet enn politikk og økonomi kan tyde på det. 

Framtiden i våre hender publiserte i 1995 en rapport basert på utvalg fra 1965 og 1995, som 

konkluderte med at det hadde skjedd en forskyvning fra opplysning til underholdning i norske 

medier. Allern (2001) trekker konklusjonen i tvil, og viser gjennom en avisstudie fra 1998 og 1999 

at norsk presse stort sett er seriøs, samfunnsorientert og bredt engasjert (Allern 2001:140-141)41. 

Datamaterialet til denne oppgaven tegner imidlertid et bilde av en økende temamessig tabloidisering 

av Latin-Amerika-dekningen. Kategoriene kjendiser/kongelige og kriminalitet har langt flere tekster 

i de siste årgangene enn de første, og kategorien sport har en klar og sterk vekstkurve i siste halvdel 

av 1900-tallet. 

                                                 
41 VG skiller seg riktignok ut med høy prioritering av kriminalitet, sport og underholdning, og lokalavisene 
dekker politikk og forvaltning i større grad enn riksavisene, samtidig som alle avisene i Allerns studie har en 
høyst begrenset internasjonal dekning. 
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Medieteknologien som kom i 90-årene bidro til at det journalistiske arbeidet kunne utføres 

raskere (Wallis og Baran 1990:220). Hurtigere prosesser sørger antakelig for at det blir lengre 

mellom de dype samfunnsanalysene. Samtidig må det understrekes at det ikke har vært mange 

analyser av latinamerikanske samfunn i de tidligere årene i datamaterialet heller. Dessuten har årene 

med en større andel politiske nyhetssaker vært knyttet til at disse årene generelt var mer preget av 

konflikter og kriger. Analyser av det ”normale” samfunnsliv i Latin-Amerika er en mangelvare i 

datamaterialet. 

                                                                                                                                                                                                                           

6.8 År 2002 

I 2002 kom Jimmy Carter til Norge for å motta Nobels fredspris, og samtidig førte USA krig i 

Afghanistan, som en del av den såkalte ”krigen mot terror” etter angrepene på World Trade Center 

11. september 2001. Da George W. Bush ble president i januar 2001 erklærte han at Latin-Amerika 

skulle prioriteres høyt, og at økonomisk samarbeid på det amerikanske kontinentet var et sentralt 

mål (Hakim 2006). Etter 11. september mistet imidlertid USAs politiske ledelse interessen for Latin-

Amerika, og samtidig har anti-USA-holdninger vokst i Latin-Amerika. Relasjonene mellom USA 

og Latin-Amerika er på det svakeste siden slutten av den kalde krigen (ibid). Dette ser ut til å få stor 

betydning for mediedekningen. 

2002-utvalget består riktignok av 136 tekster, noe som er en klar økning fra de 85 tekstene i 

1991-utvalget. Økningen består imidlertid først og fremst av et langt høyere antall notiser. I 1982 og 

1991 var antall notiser nesten det samme som antall nyhetsartikler, men i 2002 har forholdet endret 

seg slik at 78 tekster (57 prosent) er notiser og 38 tekster (28 prosent) er nyhetsartikler. Antall 

reportasjer (ni) og kommentarer (seks) ligner 1991-utvalget (hhv. fire og sju). At notisen igjen har et 

absolutt flertall av tekstene, slik det var i første halvdel av århundret, kan sees som et uttrykk for 

nedprioritering av kontinentet. 

 

6.8.1 I skyggen av 11. september 

Selv om antallet tekster har steget fra 1991 til 2002 i utvalget til denne oppgaven, mener Goldman at 

det var større etterspørsel i media etter informasjon om Latin-Amerika på 90-tallet enn i tida etter 

2001. Av hundre egensaker han foreslo for hjemmeredaksjonen i USA i 2004 fikk han gjennomslag 

for kun tre.  

 
Argentina has no terrorists and the economy is working right now. That is not a story. (…) I think ABC more 
than anything wants me here for those moments when things might happen here. But the day-to-day-news 
story… they’re just not interested anymore. Earlier this year a US nun was killed in Brazil. She was one of the 
defenders of the Amazon. In the past they would send me there. In the current climate of Bush and post 9-11 it’s 
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a non-story. Because it’s a human rights issue and the US avoids dealing with human rights (Goldman 
13.4.2005). 

 

Med tanke på at Cassara (1998) trakk fram menneskerettigheter som en viktig årsak til økt dekning i 

70- og 80-årene, er det interessant at Goldman nå opplever at menneskerettigheter er blitt en ikke-

sak. USAs krigføring i Afghanistan (fra høsten 2001) og Irak  (fra våren 2003) og generelle policy i 

”krigen mot terror” påvirker utvilsomt utenriksdekningen i internasjonale medier. Datamaterialet til 

denne oppgaven er imidlertid ikke tilstrekkelig for å kunne si hvorvidt menneskerettigheter i mindre 

grad dekkes i USA og andre vestlige land som en følge av ”krigen mot terror” og USA overgrep i 

denne krigen.  

 Flere av intervjuobjektene forteller at det har dukket opp et behov for å knytte utenrikssaker 

til ”krigen mot terror” for å få gjennomslag i hjemmeredaksjonene, og at dette vanskelig lar seg 

gjøre i Latin-Amerika. Goldman og Hudson forteller også om andre vestlige korrespondenter i Sør-

Amerika som har fått betydelig mindre å gjøre de siste årene. En studie av utenriksdekning i danske 

Jyllandsposten gir uttrykk for samme tendens. Latin-Amerika-dekningen utgjorde kun to prosent i 

2002, mot hele 19 prosent i 1982 (Haahr og Holm 2003:147). Krigen i Afghanistan, den norske og 

danske deltakelsen der, Israel-Palestina-konflikten og valget i Zimbabwe fikk oppmerksomheten i 

den aktuelle perioden, mars 2002 (ibid.). En annen studie, av de viktigste nyhetssendingene på 

britiske ITV og BBC mellom 1975 og 2003, viste at såkalte u-land hadde en synkende andel av 

utenriksnyhetene: fra 35 prosent i 1975 til 17 prosent i 1991. Andelen økte riktignok til hele 51 

prosent i 2003, men det skyldtes massiv dekning av Irak-krigen (Dover og Barnett 2004:19-20). 

Den generelle tendensen ser ut til å være at nyhetsbildet ikke blir mer nyansert eller at flere deler av 

verden får medieomtale samtidig. Som Haahr og Holm (2003) skriver, tyder mye på at 

globaliseringen ensretter nyhetsbildet i Vesten. Konkurransepresset mellom medier har skapt en 

tendens til ”mainstreaming” (Haahr og Holm 2003:16, Bourdieu 2000).  

Relativt sett har ikke utenriksdekningen nødvendigvis blitt større. I Jyllands-posten har både 

antall artikler og artiklenes omfang har økt betydelig, men det har i enda større grad skjedd med det 

øvrige stoffet, slik at andelen utenriksstoff har sunket de siste tiårene (Haahr og Holm 2003:143). En 

studie av engelske Times på utvalgte dager i 1898, 1948 og 1998 passer inn i dette mønsteret. I 1898 

var utenriksdekningen større enn innenriksdekningen, mens den sank og var betraktelig mindre enn 

innenriksdekningen i 1998 (Hannerz 2004a:23). Fra 1988 til 1998 ble antall minutter brukt på 

internasjonale nyheter på TV i USA halvert (Miller 2005:13). Til tross for intens globalisering har 

utenriksdekningen i mange medier altså blitt mindre. Dette kan henge sammen med at globalisering 

også fører med seg at lokale særtrekk forsterkes og at publikum ønsker medietekster om egen 

virkelighet, eller at media bygger opp under et slikt ønske. 
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6.8.2 Latinamerikansk fotball 

Temaet sport står for den største andelen av notisene i 2002, 39 prosent. Sport har også vokst til å bli 

det aller største temaet i 2002-utvalget, der totalt hver tredje tekst handler om sport, og da gjerne om 

fotballspillere som Ronaldo. Ronaldo omtales spesielt mye i 2002 på grunn av et lukrativt klubbytte 

fra Inter til Real Madrid. Følgende sitat av Inter-president Massimo Moratti er hentet fra en notis om 

overgangen: 

 
– Jeg tror ikke på meldingene om at Ronaldo ønsker seg bort før jeg eventuelt hører det fra hans munn. Jeg har ikke 
snakket med ham i det siste, men jeg vet av erfaring at hver gang han er i Brasil oppstår det misforståelse og 
forvirring (”Verdt 750 millioner?” Aftenposten, 5.8.2002). 

 

Overgangen ser ut til å ha fått så mye omtale ikke bare fordi Ronaldo har et stort navn – og saken 

derfor har et betydelig kjendisaspekt ved seg – eller fordi det var snakk om enorme summer, men 

også fordi overgangen var konfliktfylt. Dette kommer fram i sitatet ovenfor, som også bærer preg av 

en nedlatende holdning til Brasil: I Europa er vi rasjonelle, mens Sør-Amerika representerer rot og 

upålitelighet. 

 Uten denne saken om Ronaldos klubbytte ville sportskategorien hatt betydelig færre tekster i 

2002, og det kan derfor hevdes at kategorien er ekstra stor på grunn av tilfeldigheter. Samtidig 

fantes det andre store navn, som for eksempel brasilianske Rivaldo, som også kunne trukket opp 

sportskategorien i 2002. De siste 10-20 årene har det utvilsomt vært en voldsom økning i 

sportsnyheter. Ikke bare denne oppgaven, men også andre studier viser en høy andel sportsnyheter 

de siste årene. En studie av Brasil-dekningen i Dagsavisen, Aftenposten, Dagens Næringsliv og NTB 

høsten 1999 viser at hver tredje tekst handlet om fotball (Hestmann 2000:30). Brasilianske 

journalister intervjuet i den studien var ikke overrasket over resultatet: Fotball er viktig i Brasil. En 

annen studie bekrefter at ”sportifisering” er en klar trend. Av tusen tekster om Argentina i norske 

aviser fra våren 2003 til våren 2005 handlet hele 845 saker om sport (Samdal og Selmer-Anderssen 

2005)42. 

Alabarces opplyser at også latinamerikanske medier er blitt mye mer opptatt av sport de 

siste årene: ”It is a phenomena of the last ten years all over Latin America. Sport papers like Olé [in 

Argentina] and Lance in Brazil came in 1996 and they are very important” (Alabarces 13.4.2005). I 

Argentina kan alle med kabel-TV velge mellom fire eller fem sportskanaler som sender døgnet 

rundt. Ifølge Alabarces har fotball vært drivkraften for mye av den medieteknologiske utviklingen 

“The colour, the cable and pay per view technology – all came because of football!” (Alabarces 

13.4.2005). Fotball har vært viktig, men hvorvidt fotball alene har sørget for det meste av den 

                                                 
42 Studien er basert på saker om Argentina i perioden 1.5.2003 til 28.4.2005, på trykk i Adresseavisen, Bergens 
Tidende, Dagsavisen, Dagbladet, Klassekampen, Dagens Næringsliv og NTB. Sakene er hentet fra A-tekst. 
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medieteknologiske utviklingen er uvisst. Zanoni (2006) mener generelt at fotball og 

medieglobalisering er nært knyttet sammen. Han skriver at Maradonas stjernestatus har en klar 

sammenheng med utviklingen av sport som en viktig del av TV-tilbudet fra 1970-tallet av. Gjennom 

TV ble fotball mer og mer globalisert i løpet av Maradonas karriere, og ifølge Zanoni var populære 

Maradona den perfekte sønn for paret TV og fotball (Zanoni 2006:244). 

 

6.8.3 ”A continent of crisis” 

Mediebildet av Latin-Amerika i 2002-utvalget domineres av sport, men i ettertid vil trolig 2002 

knyttes til andre ting enn sport. For eksempel opplevde Argentina og Uruguay en voldsom 

økonomisk krise i 2002. Dette kommer da også til uttrykk i flere notiser og nyhetsartikler i utvalget. 

Alabarces forteller at han i 2001 og 2002 for første gang kunne lese noe om sitt hjemland Argentina 

mens han var i Europa. ”Just because of the crisis. Latin America is a continent of crisis for the 

European and American press” (Alabarces 13.4.2005). Blant titlene på tekster om den økonomiske 

krisen er “Argentinere gikk løs på banker” (Aftenposten 20.2.2002) og ”Bare kaos i Argentina” (VG 

4.2.2002). Ifølge Hudson var bildet av plyndring, vold og kaos i internasjonale medier svært 

overdrevet (Hudson  15.4.2002). 

En rekke kjente hendelser falt utenfor utvalgsperiodene i 2002, som for eksempel 

presidentvalget i Brasil, som ble vunnet av fagforeningsmannen, Lula da Silva. Valget av en 

tidligere skopusser fra en fattig familie var på ingen måte vanlig i Latin-Amerika. I Venezuela 

streiket oljearbeidere, og kuppmakerne som ville fjerne president Hugo Chávez mislyktes. Han var 

tilbake ved makten to dager etter kuppet (Gott 2005). Disse hendelsene skjedde i en periode av året 

som ikke omfattes av utvalget. Samtidig var imidlertid hendelsene tegn på større prosesser uten 

datostempel, hendelser av politisk og symbolsk verdi – som forteller om strukturelle endringer i 

Latin-Amerika. Kun én tekst omtaler Venezuela i 2002-utvalget, og den er knyttet til Norge: ”Stor 

norsk gassmulighet i Venezuela” (Aftenposten 21.8.2002), om Statoil og Hydros forhandlinger om 

et gassfelt utenfor kysten av Venezuela.  

 

6.8.4 USA og krigen i Colombia 

Målt i antall tekster kommer kategoriene konflikt (18) og krig (12) etter sport (42), og innen disse 

kategoriene – spesielt krig – dominerer Colombia. Under tittelen ”Desperat krigsmedisin i 

Colombia” skriver Stavanger Aftenblad følgende: ”I skyggen av all verdens terrorkrig er den nye 

presidenten i Colombia, Alvaro Uribe, i full gang med sin harde krigsmedisin: Mer krig. Han har 

full oppbakking fra USA.” (21.9.2002). USA er tungt involvert, med både støtte og krav: ”Blant 

restriksjonene Bush vil ha fjernet, er kravet om at den colombianske hæren opererer i henhold til 
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menneskerettighetene” (”USA gir Colombia mer militærhjelp”, Aftenposten 16.3.2002). Krigen 

mellom regjeringen og geriljagruppene har ført til et stort antall flyktninger, og flere av sakene i 

utvalget handler om frykten for flyktningkatastrofe. Utgangspunktet for at Colombia ble trukket 

fram i det norske nyhetsbildet kan delvis være at Norge i noen år rundt tusenårsskiftet hadde en 

meklerrolle i fredsprossen. Delvis kan det også skyldes at USA har vært involvert i konflikten43. 

Norge er generelt orientert mot sin allierte på den andre siden av Atlanteren, og norske journalister 

henter antakelig store deler av sitt utenriksstoff fra engelskspråklige mainstream-medier, som 

skriver mye om USAs egne interesser nasjonalt og internasjonalt. 

USAs betydning vises også gjennom at alle tekstene om Peru – med unntak av en 

reisereportasje om Machu Picchu – handler om et besøk av president Bush. Andre tekster handler 

om USAs base for terrormistenkte på Guantánamo og den kubanske gutten Elián, som ble et sterkt 

symbol for kubanere både i USA og på Cuba, da han mistet moren i et forsøk på å flykte til USA. 

Aftenposten trykket en reportasje fra Washington Post om hvordan det har gått med ham, tilbake på 

Cuba (”Elians nye liv”, Aftenposten 24.3.2002). 

 

6.8.5 ”The international doesn’t sell” 

De fleste medier er kommersielle aktører, og hvis lokale saker eller tema som sport og kjendiser 

selger best, hjelper det lite at den medieteknologiske utviklingen legger til rette for en mer 

omfattende utenriksdekning. I løpet av 90-tallet ble internett for alvor et viktig redskap for 

journalister, og denne utviklingen tilsier at tilgangen på informasjon om utlandet ble større. Hva 

redaksjonene prioriterer er imidlertid fortsatt, eller antakelig i sterkere grad enn tidligere, et spørsmål 

om lønnsomhet, noe dette eksemplet fra Goldman illustrerer: “The satellite fees are really 

expensive, so just on the basis of cost they may take a US piece instead of a piece from here. I had a 

lot more leeway before” (Goldman 13.4.2005). At Goldman hadde større økonomisk spillerom 

tidligere er knyttet til at Latin-Amerika generelt hadde høyere politisk prioritet i USA. Ifølge 

Goldman er det imidlertid et klart potensial for en bedre Latin-Amerika-dekning i dag: 

 
I don’t think they do enough testing to find out what the people really want. I think they develop the news based 
on their little circles, maybe concentric circles of ABC, FOX, CNN… and they battle each other, but they don’t 
look much outside [...]. And there is probably corporate pressure too [...] My boss at ABC likes to say to me, if I 
propose a piece and we are talking about it: “But does the little old lady in Iowa know about that?” Just to kind 
of ground me, you know. That’s my audience. Now in the past, the little old lady in Iowa had no idea about 
Argentina, but these days maybe she’s been here! Or she hasn’t been here, but her next door neighbour has. 
There is some connection (Goldman 13.4.2005). 

 

                                                 
43 En viktig årsak til at USA har involvert seg er ”the war on drugs”. Colombia forsyner USA med store mengder 
narkotika. 
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Ifølge Hudson blir de imidlertid økonomiske føringene stadig viktigere, og hvis noe selger er det 

mindre viktig om det er et reelt behov for informasjonen, eller om den er sann.  

 
In my opinion there is less and less attempt to inform people and search for the truth. The only thing that matters 
is to sell more copies. They just need to have that image. I think international media never has been searching for 
the truth, but earlier on journalists were more driven by an attempt to, with more of an intellectual conscious. 
Now it’s more economically driven and a part of the entertainment business (Hudson 15.4.2005). 

 

Hudson sluttet å skrive for Newsweek og The Economist rett før jeg intervjuet ham i april 2005. Han 

hadde vært kritisk til sine overordnede i flere saker, og mente at forutbestemte holdninger om Latin-

Amerika i for stor grad fikk prege dekningen. Hudson tror det ble oppfattet som et problem at han 

var blitt for engasjert, at han hadde ”gone native”. 

 
Most foreign journalists are not here for long enough to have any commitment to the country, and that’s the way 
they like it, and that’s the way the foreign media likes it. I think the fact that I have been here for eight years is 
becoming a problem. Because they are not interested in deep understanding. That is not what the media is about. 

 

Ifølge Hannerz er det en utstrakt oppfatning at media er mer profittorientert enn noen gang, og dette 

betyr at det blir lagt stor vekt på spørsmål om hvorvidt utenriksjournalistikk trekker nok 

annonseinntekter og hvorvidt det lønner seg for redaksjonene å ha faste korrespondenter (Hannerz 

2000:24). Hardere krav til inntjening kan kanskje også bidra til at eldre, mer erfarne 

utenriksjournalister forsvinner til fordel for unge vikarer som er billigere i drift. Tidligere 

nyhetsanker i CBS, Dan Rather, skal ha sagt at ”the public has lost interest in international 

reporting”, og Rupert Murdoch, eier av flere multimedieselskaper, hevder at ”The international 

doesn’t sell” (Miller 2005:17). Slike utsagn peker mot en relativt mindre, og mer tabloidisert 

utenriksdekning. For Latin-Amerika-dekningen kan denne utviklingen bety mer dramatikk, større 

konfliktorientering, økt personfokusering, færre samfunnsanalyser og mindre forståelse for 

latinamerikanske samfunn.  
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KAPITTEL 7: Konklusjon: Norske aviser gir liten forståelse av Latin-Amerika 

Norske avisers Latin-Amerika-dekning kjennetegnes først og fremst ved at den har vært svært liten 

sammenlignet med dekningen av andre ikke-vestlige områder, og at notisene har dominert. Den 

sparsommelige dekningen kan forklares med en kombinasjon av faktorer som lite internasjonal 

makt i Latin-Amerika, geografisk og kulturell avstand, relativt lite handel, få norske 

næringsinteresser, språkbarrieren, fravær av store latinamerikanske nyhetsbyråer og en 

flokkmentalitet i media. Andre viktige tendenser i datamaterialet og intervjuene 

oppsummeres nedenfor. Dette gjelder i hovedsak den historiske utviklingen av Latin-Amerika-

dekningen sett i forhold til globalisering og dominerende diskurser. Til slutt presenteres noen tanker 

om den framtidige dekningen og forslag til nye studier. 

 

7.1 Latin-Amerika-dekningens historiske utvikling og globaliseringen 

I absolutte tall har dekningen av Latin-Amerika hatt en betydelig vekst fra de første tiårene til de 

siste i forrige århundre. Første gang antallet tekster stiger kraftig er i 1967, da antallet er langt mer 

enn fordoblet fra 1953. Dette kunne kanskje vært knyttet til at kommunikasjons-satellittene kom i 

60-årene, og gjorde at radio og TV fikk global rekkevidde. Vi ser imidlertid ingen klare tegn i 

teksten som gjør at vi kan trekke en slik konklusjon, og det er også slik at en stor del av tekstene i 

1967-utvalget skyldes kong Olavs Sør-Amerika-reise. 

Et klart svar på hvorvidt Latin-Amerika-dekningen har vokst også relativt sett, ikke bare i 

absolutte tall, kan ikke denne oppgaven gi. Det ville forutsatt et sammenligningsgrunnlag hentet fra 

et langt mer omfattende datamateriale, basert på det totale redaksjonelle innhold i avisene. Vi ser 

imidlertid en nedgang i antall Latin-Amerika-saker fra 1982 til de to siste utvalgsårene 1991 og 

200244, en periode der det er rimelig å anta at avisene ble mer omfangsrike. Også refererte 

akademiske tekster og uttalelser fra intervjuene jeg har gjort gir grunn til å tro at Latin-Amerika-

dekningen relativt sett er blitt mindre i løpet av de to siste tiårene, i den tida globaliseringsprosessen 

kan sies å ha vært mest intens. Nedgangen i antall tekster blir nødvendigvis betydelig fordi 

dekningen var unormalt stor på begynnelsen av 80-tallet, men også 1967-utvalget er større enn 

1991-utvalget. I 2002 er mulighetene for å samle informasjon fra ulike mediekanaler blitt markert 

større, men dette kan ikke sies å gjenspeile seg i en betydelig mer omfattende Latin-Amerika-

dekning. 

Vi ser imidlertid en utvikling fra notisens totale dominans i 1902- og 1919-utvalgene, til en 

større variasjon i sjangerbruk og dermed flere lengre tekster fra midten av århundret. I tillegg sprer 

                                                 
44 Det samlede datamaterialet for den ikke-vestlige verden viser en relativt jevn dekning de siste tiårene: 799 
tekster i 1982, 758 i 1991 og 889 i 2002. 
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tekstene seg utover flere temaer med tida, og dekningen kan dermed kanskje sies å ha blitt noe mer 

variert. Samtidig ser vi flere tegn på ensretting, ved at én og én sak dominerer, som for eksempel 

ved at El Salvador-krigen dominerte totalt i 1982-utvalget, selv om også Guatemala og Nicaragua 

hadde aktuelle konflikter. De samlede data for dekningen av den ikke-vestlige verden viser at Midt-

Østen fikk betydelig mer oppmerksomhet enn de andre områdene i 1991 og 2002, noe vi kan knytte 

til Golf-krigen og krigen i Afghanistan. Korrespondentene som er intervjuet forteller at det har vært 

vanskeligere å få redaksjonenes aksept for saker om Latin-Amerika etter 11. september 2001, fordi 

den såkalte ”krigen mot terror” har dominert nyhetsbildet. Mye tyder på at globaliseringen ikke 

sørger for et større og mer nyansert nyhetsbilde av verden, men heller økt oppmerksomhet til de 

hendelsene som først dekkes. 

Vi finner få tegn i datamaterialet på at medieglobaliseringen kan sies å ha styrket Latin-

Amerika-dekningen. Internasjonale maktstrukturer, og ikke minst USAs utenrikspolitikk, ser ut til å 

ha større påvirkning på Latin-Amerika-dekningen enn globaliseringen. De forhold USA er sterkt 

involvert i har fått mye oppmerksomhet i norske aviser. Det gjelder spesielt konfliktene i Mellom-

Amerika under den kalde krigen. Vi ser også at den kalde krigens slutt, og det at Latin-Amerika i 

stor grad mister sin strategiske betydning for USA, gjør at dekningen ble drastisk redusert i 

begynnelsen av 90-årene. 

Et sentralt trekk ved globalisering, endring av økonomiske maktstrukturer, framstår som vel 

så avgjørende for Latin-Amerika-dekningen som den medieteknologiske utviklingen. Når 

maktforhold og eierinteresser internasjonaliseres er en del av prosessen gjerne høyere krav til 

inntjening. Dette kan for det første bety at deler av utenriksjournalistikken blir nedprioritert i 

konkurranse med annen og relativt billigere journalistikk. Flere av korrespondentene som ble 

intervjuet mener at dette allerede har skjedd, og i betydelig grad. For det andre kan det innebære en 

økt tabloidisering, noe datamaterialet til denne oppgaven viser i form av en stor andel tekster om 

sport, kjendiser og kriminalitet i de siste utvalgsårene. 

 

7.2 Sentrale diskursive tendenser 

Konflikt er det temaet som i størst grad preger datamaterialet, med mer enn en femtedel av tekstene. 

Det bidrar til at en viktig diskurs i dekningen er at Latin-Amerika representerer uenighet, bråk, uro 

og dramatikk. Kategorien konflikt er dobbelt så stor som kategoriene samfunn, økonomi og politikk 

til sammen. De utgjør bare rundt en tidel av datamaterialet. Dette er et tegn på at punktbelysningen 

råder, mens strukturbelysningen uteblir. I kapittel 6 har jeg vist til flere eksempler på at langvarige 

prosesser som demokratisering og store økonomiske endringer knapt omtales i tekstene  i utvalget. 

Mediebildet av Latin-Amerika preges dermed av ustabilitet og tilsynelatende plutselige konflikter, 
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som kan framstå som uforståelige for norske lesere. Latinamerikansk samfunnsliv omtales nesten 

ikke i det hele tatt i utvalget. 

 Mens konfliktdiskursen er nedfelt i mange tekster i samtlige årganger, tilhører det neststørste 

temaet, sport, siste halvdel av århundret. I 2002 har sport vokst til å bli det desidert største temaet, og 

det handler hovedsaklig om latinamerikanske fotballspillere. Brasilianske Ronaldo er den spilleren 

som omtales flest ganger, men argentinske Maradona omtales i flest årganger og i flere forskjellige 

type saker. Han omtales oftere i utvalget på grunn av sin kjendisstatus og skandalerykter enn på 

grunn av sportslige prestasjoner. Som vist i kapittel 6 kan framstillingen av Maradona knyttes til 

stereotypiske framstillinger av latinamerikanere som sjarmerende, men upålitelige og uansvarlige. 

De fleste tekstene om fotball forteller om resultater, klubbytter og lignende, og bidrar dermed ikke 

til spesielle diskurser om Latin-Amerika, men det store antall tekster om sport kan bidra til en form 

for reduksjonisme: Latin-Amerika er ikke noe annet enn fotball og konflikter. Utvalgets tekster om 

sport kan dessuten ikke sies å gi en økt forståelse av Latin-Amerika. 

Kriminalitet preger også datamaterialet i stor grad. En stor del av tekstene om kriminalitet 

gjelder Mexico, som dermed ofte presenteres gjennom en diskurs om forbrytelser og lovløshet. Fra 

Mexico kommer blant annet brutale, polariserte historier om meksikanske banditter og gode 

nordamerikanere. Også latinamerikanske myndigheter presenteres som voldelige og korrupte i en 

rekke tekster i datamaterialet. Det kan være skyteglade politikere, en biskop som arresteres, 

grensevakter som lar seg bestikke eller regjeringsstyrker som dreper sivile. Når myndighetspersoner 

presenteres på denne måten, bidrar det i sterkere grad til en lovløshetsdiskurs enn om vanlige 

borgere var de skyldige, fordi myndighetene skal sørge for at loven følges. Sammen med en stor 

andel tekster om krig og konflikt sørger kriminalitet for en diskursiv framstilling av Latin-Amerika 

som en farefull del av verden. 

Handel og sjøfart er omtalt i like mange tekster som kriminalitet. Grovt sett kan vi si at 

sjøfart preger de første årgangene, mens handel mer generelt preger de siste. Tekstene om handel og 

sjøfart kan hevdes å gi et inntrykk av ”normale” forhold, idet de handler om kjøp og salg, bygging 

av skip og lignende. Flere tekster bygger imidlertid på forskjeller mellom ”oss”, gjerne i form av 

skikkelige norske sjømenn, og ”dem”, representert av kyniske arbeidsgivere eller ukyndige sjøfolk 

med ”merkelige” regler.  

Hver femte sak i utvalget handler om Norge og nordmenn, og aller mest omtale får kong 

Olav. Som vist bygger tekstene om hans besøk i Latin-Amerika på presupposisjoner om norsk 

verdighet, og et skille mellom ”oss” og ”dem”, der latinamerikanernes rolle først og fremst er å hylle 

Norge. Ved å lese tekstene om besøket lærer man mer om norske selvbilder enn latinamerikansk 

virkelighet. 
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7.3 Den framtidige Latin-Amerika-dekningen 

På grunn av økt kommersialisering i media står utenriksjournalistikken i fare for å bli redusert i 

konkurranse med tabloid journalistikk om kjendiser og sport, som er billigere å produsere. For 

Latin-Amerika-dekningens del vil det også ha betydning at kontinentet fortsatt har en relativt perifer 

posisjon i forhold til USAs utenrikspolitikk, som først og fremst er konsentrert rundt Midt-Østen. 

Profilerte presidenter som Luiz Inácio Lula da Silva i Brasil, Hugo Chávez i Venezuela og Evo 

Morales i Bolivia har imidlertid trukket til seg mye internasjonal oppmerksomhet, og slik vil det 

trolig fortsette. Noe av grunnen, spesielt når det gjelder Chávez og Morales, er de voksende 

motsetningene mellom latinamerikanske land og USA. Chávez er en sentral figur i ”anti-

amerikanismen” i Latin-Amerika (McPherson 2006:24). Han framstår som et symbol på Latin-

Amerikas uvilje mot å være USAs bakgård. Antakelig er den tida da det var legitimt for USA å 

bruke bakgårdsmetaforen forbi, og USA må forholde seg til sine naboer i sør på en ny måte. 

 Etter det jeg kjenner til er det i dag ingen norske medier som har faste korrespondenter i 

Latin-Amerika. Tre-fire frilansere og stringere, deriblant Halvorsen, leverer riktignok jevnlig til 

norske medier, men faste korrespondenter ville vært et tegn på høyere prioritering. At antallet aktive 

norske journalister som bor fast i Latin-Amerika er lavt, innebærer dessuten at norske medier 

mangler gode kildenettverk i de latinamerikanske landene. Kanskje dette kan endre seg i de 

kommende årene. Norske aviser inneholder flere tegn på økt interesse for Latin-Amerika. Norske 

investeringer har økt kraftig, spesielt i Brasil, og kontinentet er et populært mål for turister og 

studenter. Det siste året har den norske regjeringen lagt fram planer om et nytt Latin-Amerika-

institutt og en utvidelse av diplomatisk tilstedeværelse i Latin-Amerika. I tillegg satser regjeringen 

på et tettere samarbeid med latinamerikanske land i spørsmål knyttet til miljø, petroleum og velferd 

(Solheim 2007, ”Sør-Amerika gjenoppdages”, Aftenposten 21.8.2006, ”Tenketank vil etablere 

Latin-Amerika-institutt i Norge”, Bistandsaktuelt 5/2006, ”Norge satser på Sør-Amerika”, 

Dagsavisen 19.3.2007).  

 Enkelte av korrespondentene jeg intervjuet, som Goldman og Hudson, så ikke lyst på den 

framtidige Latin-Amerika-dekningen. Halvorsen mente imidlertid at den norske dekningen ville bli 

bedre, blant annet på grunn Brasils betydning for norsk og internasjonal økonomi. Også Milliken 

mente at Latin-Amerika-dekningen vil bli mer omfattende framover: 

 
That is mostly because of better government and better economies. Brazil has really come to the forefront of 
world policy, so there’s going to be a lot more interest in Brazil. I think Brazil will keep, or put Latin America in 
a better place in world news coverage (Milliken 14.4.2005). 
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Brasil har allerede en viktig posisjon i underholdningsmedia, som verdens største produsent av 

telenovelas. Ifølge Rêgo og Pastina (2007) kan strømmen av telenovelas fra Latin-Amerika utfordre 

Hollywood-hegemoniet, og den store utbredelsen av slike serier viser at de allerede er et globalt 

fenomen (Rêgo og Pastina (2007). For eksempel har den kolombianske serien Betty la fea blitt sendt 

eller fått sin ”remake” i flere titalls land verden over. India og USA er blant landene som har laget 

egne versjoner av historien om den latinske heltinnen Betty. 

 Brasilianske telenovelas er sammen med indiske og koreanske filmer og panarabiske TV-

nettverk som Al Jazeera blant motstrømmene som utfordrer Vestens dominans i media. Den 

medieteknologiske utviklingen, spesielt digital teknologi og satellitt-TV, er en viktig årsak til at 

mediestrømmen fra Sør til Nord er blitt sterkere (Thussu 2007:23). Hvis også latinamerikanske 

nyheter, for eksempel gjennom TV-kanalen Telesur, får økt betydning internasjonalt, kan dette 

kanskje bidra til at norske avisers Latin-Amerika-dekning tar en ny retning. 

 

7.4 Mulige tema for videre studier  

En grundig studie av kildebruk blant norske utenriksjournalister kunne avkreftet eller bekreftet mine 

antakelser om at byråene og høyprofilerte engelskspråklige medier har vært, og er, nesten 

enerådende. Videre ser jeg et behov for flere studier (utover Ottosen 1993) som sammenligner 

diskurser i norsk og nordamerikansk journalistikk om Latin-Amerika. Man kunne også gjort en 

diskursanalyse av presentasjonen av Chávez, Morales og Lula i store nordiske aviser, samt spanske 

aviser som El País og El Mundo. De spanske avisene har en mer omfattende Latin-Amerika-

dekning, og det ville vært interessant om dette påvirket diskursene om kontinentet. Kanskje også 

nasjonal politikk har betydning for hvordan politiske endringer i Latin-Amerika omtales?  

Sist, men ikke minst, ville det vært interessant å studere hvilke bilder av Latin-Amerika 

Telesur viser til sitt publikum, og hvorvidt Telesur vil påvirke det internasjonale mediebildet av 

Latin-Amerika. Studier av Telesur kunne vært knyttet til studier av andre motstrøms-kanaler som de 

arabiske Al Arabia, Abu Dhabi TV og Al Jazeera. Hvilket forhold Telesur utvikler til USA er også et 

mulig tema. Telesur er allerede blitt beskyldt for å være anti-USA og bedrive ”anti-freedom 

rhetoric”, og USA vurderer nå opprette en egen TV-stasjon i Latin-Amerika – for å gi 

latinamerikanere sin versjon av verden (Mack 2006). 



1  Ettersom kategoriene ble laget til prosjektet Fra halvkoloni til humanitær stormakt. Hundre år med ”de andre” i 
norsk presse., var enkelte av dem irrelevante for denne oppgaven – blant annet kategorien for samiske spørsmål. Slike 
kategorier er fjernet.

Vedlegg nr. 1: Oversikt over temakategoriene1

1: Krig (krigshandlinger)

2: Konflikt (lavere nivå enn krig, opprør, voldsomme demonstrasjoner og streiker, sterke                                                   

     politiske konflikter)

3: Sivil (sivilbefolkningen i søkelyset)

4: Fred (fredsforhandlinger, fredsinitiativ, fredsaksjoner)

5: Sult og sykdom (sult, sultkatastrofer, sykdommer, epidemier)

6: Katastrofe (naturkatastrofer som jordskjelv, flom o.l.)

7: Ulykke (flyulykke, togulykke, gruveulykke)

8: Handel, sjøfart og samferdsel (handel, handelsavtaler, skipsfart og annen samferdsel)

9: Økonomi, industri, næring (produksjon, børsnyheter, arbeidsliv)

10: Politikk (valg, reformer, konferanser, diplomati)

11: Bistand og utvikling (fra u-hjelp til KFUK-innsamlinger i fattige land)

12: Misjon (fra misjonsmarken, misjonærer som hovedaktører)

13: Samfunn (allmenne samfunnsbeskrivelser, antropologisk anlagt, ”slik lever de der”)

14: Turisme (turister, reisereportasjer med forbrukervinkel)

15: Kultur og underholdning (kunst, litteratur, film, musikk, teater, kulturutøvere)

16: Sport (sportsbegivenheter og -utøvere ute i verden eller i Norge)

17: Natur og miljø  (vekt på miljøspørsmål, natur, fjellklatring, forurensning osv.)

18: Minoriteter (indianere, inuiter osv.)

19: Innvandrere (særlig i senere år: ”indre andre”)

20: Flyktninger (i Norge og ellers i verden)

21: Rasisme (artikler med søkelys på rasisme og overgrep)

22: Kriminalitet (narkotika, mord, korrupsjon osv., både i Norge og ute i verden)

23: Kjendiser og kongelige (kjente personers privatliv, sladder, veldedighetsarrangement osv.)

24: Kuriosa (rariteter som barn med gjennomsiktig hode, fugl med fire føtter)

25: Annet



Vedlegg nr. 2: Intervjuguide for intervjuene med Halvorsen og Haagvaag

Intro:

Navn:
Dato/Sted: 

1 – Hvor lenge jobbet som journalist – og som utenriksjournalist?
2 – Hvor lenge har du interessert deg for Latin Amerika som journalist?
3 – Hvor lenge i Aftenposten/Dagbladet (har eg. info på dette)?
4 – Hva slags avtale har du nå som du er i Rio?
5 – Hvor mye stoff leverer du/hvor ofte?

Generelt om arbeidet:

1 – Kan du beskrive arbeidsforholdene du har som Latin-Amerika-korrespondent?
      Hvis nødvendig, konkretiser:  
   a) Hvilke kilder viktigst for deg (andre aviser, politikere, org..)?
   b) Hvordan fi nne saker?
   c) Hvordan velge ut saker?
   d) Mange konkrete oppdrag hjemmefra – eller bare egne ideer?
   e) Hva blir oppfattet som godt stoff i hjemmered?
   f) Hvordan presentere dem for hjemmeredaksjonen?
   g) Hvordan prioritere land/områder?

h) Sensur i L-Am?
2 – Hvilket inntrykk har du av de store byråene, og hvordan de jobber? Hvilke likheter eller 
forskjeller er det mellom måten dere jobber på? 
3 – Har du noen konkrete eksempler på saker som ikke har vært ønsket eller ikke har kommet 
på trykk? (eks i forbindelse med tsunamien, eller mer generelt) Få med BEGRUNNELSE.
4 – Noen store saker i Brasil eller andre land som overhodet ikke relevante for deg? Få med 
BEGRUNNELSE
5 – Mener du noen typer nyheter er underrepresentert?
6 – Hvilke nyheter vil du helst jobbe med?
(Har du noe ønske om å framstille Latin-Amerika på en spesiell måte? (eks mer pos, mindre 
krim, vise dagligliv el.l))
7 – Har kulturlivet noen relevans for norske aviser? Hvorfor/hvorfor dekkes ikke? Er politikk 
og konfl ikter det dominerende?
8 – Hvorfor ble det skrevet så mye om Lula i Norge (ift tidligere presidenter)? (sos.dem 
slektskap? From rags to riches?)
9 – Må avisredaksjonene hjemme i Norge anstrenge seg ekstra for å få tak i stoff fra L-
Am? (Kanskje dette stoffet ikke så tilgjengelig gjennom byråer og andre aviser som annet 
urixstoff?)

Generelt om Latin-Amerikadekningen:

1 – Hva kjennetegner dekningen i norske aviser, slik du ser det?
(Evt: Hva slags bilde tror du norske avislesere har av Latin Amerika?)
2 – Hvilke sider av Latin Amerika fraværende i norske media, slik du ser det?



3 – Har dekningen endret seg over tid?
4 – Hva synes du er bra/positivt med dekningen i dag?
5 – Hva misliker du med dekningen i dag?
6 – Hvilken betydning kan de negative sidene ved dekningen ha?
7 – Forskjeller på ulike media (TV, radio, avis, tidsskrift..)?
8 – I hvilken grad har TV  vært premissleverandør?? Har NRK påvirket valg av saker,  
omfanget av dekningen eller andre ting ved dekningen?
9 – Hvordan framstilles kjønn, og hvorfor? Mannsdominans blant kilder?

Kommentere hovedfunn i kvantitativ analyse:

1 – Lite stoff sammenlignet med andre deler av verden. Trolig ende opp med max 10-15 
prosent av det totale ikke-vestlige urix-stoffet. Hvorfor får L-Am så lite oppmerksomhet??!?
2 – Vise historisk utvikling (graf med de utvalgte år)
3 – Sjanger. Notisen dominerer (337 av 638 saker)
4 – Tema (”norskhet”, politikk, sport, konfl ikt)
5 – Brasil mest omtalte land
6 – Aftenposten skriver mest om L-Am

Avrunde med:

1 – Kunne dekningen vært annerledes eller bedre på noen måte?
2 – Evt. hvordan skulle du ønske Latin-Amerika ble dekket i norske media?
3 – Utviklingen framover?



Vedlegg nr. 3: Intervjuguide for intervjuene med Milliken, Goldman og Hudson

Intro:

Name: 
Occupation:
Date/Place: 

1 – Journalist for how long? 
2 – Where have you worked before this?
3 – Which areas do you cover (countries, subjects)

Working as a journalist

1 – Can you tell me about your working conditions here?
  EKS: main sources, 

technical solutions, 
internet, 
distances/transport
sensorship, dangers, 
cooperation with any other journalists?
any major difference from working in other parts of the world
any need for translators (Indians, speek both Portugese and Spanish?)

2 – Are the general working conditions for journalists in Latin America similar to yours?
  (Compare with both local/national and foreign journalist) 
3 – Do all correspondents (in major media) speek Spanish/Portugese?
  
On the coverage of Latin America:

1 – What is your impression of how Latin America is presented in the international media?
2 – Knowledge of any studies on news from Latin America, or research on the image of Latin 
America?
3 – What are the priorities of topics from Latin America in international news media?
4 – Are there any topics or people international media never or hardly ever cover?
5 – Norwegian media in general “sportifi ed”, and that is especially true when it comes to the 
coverage of Latin America. Are Latin American newspapers full of sport as well?
6 – Are there any use of stereotypes? (The stereotyped latino image – mainly in the movies?)
7 – Or any narratives or stories that characterize the Latin Americans (dangerous, being 
irrational, the US American or European win if there is a battle of some sort)?
8 – Is it possible for you to say anything about the main differences in national (or local) and 
international coverage?
9 – What kind of news do you take greates interest in? Are there anything you consider more 
important than others?
10 – Are there any news stories you have covered that has not made it, as far as you know, to 
the screen or the papers?
11 – If any negative sides to the coverage (or the lack of coverage) of Latin America – what 
consequences may it have? 
(Hispanic org: National Council of La Raza: not only hurt feeling but political impact, shape 
public opinion, the org mentiones debate on wether more sexual harassment and violence 



against women because of negative and sexist portrayel of Latinas/chicas))

(12 – How is the different sex portrayed in l-am media or, if you have any knowledge of 
this: how is men and women from Latin America portrayed in international media? (Biased 
towards men in general coverage, men more used as sources?) 

Comments on quantitative research:

1 – Very few articles from L Am compared to other parts of the world.(Compared to other 
parts of the world, Latin America don´t get much attention from Norwegian newspapers. 
Perhaps it is like this in other European media as well.. Do you have any thoughts on why 
Latin America doesn’t reach through?) 
2 – Vise historisk utvikling (graf med de utvalgte år)
3 – Sjanger. Notisen dominerer (337 av 637 saker)
4 – Tema (”norskhet” (trolig skille ut som egen variabel), politikk, sport, konfl ikt)
5 – Brasil mest omtalte land

Finish off:

1 – How would you like to se Latin America presented in European news papers?
2 – What kind of changes, if any, would you advice?



Vedlegg nr. 4: Antall tekster fordelt på ulike regioner i utvalgsårene

  
(N=5001)
 

 
 

Artikkel område Total
 Afrika Asia Latin-Am. Midt-Øst. Oseania Annet

Årgang 
 
 
 
 
 
 
 

1902 93 60 34 53 3 4 247

1919 4 15 26 28 0 9 82

1935 423 106 39 58 2 7 635

1953 41 278 41 164 3 20 547

1967 161 550 97 176 4 56 1044

1982 81 143 180 360 1 34 799

1991 105 102 85 443 3 20 758

2002 133 253 136 339 0 28 889

Total 1041 1507 638 1621 16 178 5001



 

Sjanger
Total

 Notis Nyhetsart. Report.
Kom./
led. Annet

Område
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrika
 

Count 515 345 51 87 43 1041

% within område 50,0% 33,0% 5,0% 8,0% 4,0% 100,0%

Asia
 

Count 746 521 53 100 87 1507

% within område 50,0% 35,0% 4,0% 7,0% 6,0% 100,0%

Latin-Am.
 

Count 337 178 45 45 33 638

% within område 53,0% 28,0% 7,0% 7,0% 5,0% 100,0%

Midt-Øst.
 

Count 617 693 69 162 80 1621

% within område 38,0% 43,0% 4,0% 10,0% 5,0% 100,0%

Oseania
 

Count 9 3 2 1 1 16

% within område 56,0% 19,0% 13,0% 6,0% 6,0% 100,0%

Annet
 

Count 37 38 6 33 64 178

% within område 21,0% 21,0% 3,0% 19,0% 36,0% 100,0%

Total
 

Count 2261 1778 226 428 308 5001

% within område 45,0% 36,0% 5,0% 9,0% 6,0% 100,0%

Vedlegg nr. 5: Krysstabell for sjanger og ikke-vestlige områder 

 (N = 5001, prosenttall er avrundet)



Vedlegg nr. 6: Antall tekster per. land 

(N=638)

 Land

 Frequency Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasil 124 19,4
Argentina 79 12,4
El Salvador 74 11,6
Mexico 64 10,0
Cuba 43 6,7
annet 34 5,3
Peru 32 5,0
Colombia 27 4,2
Chile 23 3,6
øvrige karibiske øyer 18 2,8
Ecuador 17 2,7
Guatemala 15 2,4
Nicaragua 15 2,4
Venezuela 14 2,2
Panama 12 1,9
Haiti 11 1,7
Jamaica 10 1,6
Bolivia 9 1,4
Costa Rica 4 ,6
Honduras 4 ,6
Den Dominikanske Rep 3 ,5
Uruguay 3 ,5
Fransk Guyana 2 ,3
Paraguay 1 ,2
Total 638 100,0



Vedlegg nr. 7: Fordeling av tekster på år og sjanger for utvalgets aviser

(N=638)

 

 
 

                                                                          Utvalgsår Total
 1902 1919 1935 1953 1967 1982 1991 2002

Avis
 
 
 
 
 
 

Aftenp. 7 6 3 9 21 31 13 39 129

Dagsav.
8 4 11 2 18 30 12 23 108

BT 6 5 8 6 15 23 10 18 91

Dagblad. 3 5 6 3 11 29 13 10 80

Nordlys 4 1 2 4 9 12 8 3 43

Stav. Aft. 1 3 6 7 7 32 14 21 91

TT/VG 5 2 3 10 16 23 15 22 96

Total 34 26 39 41 97 180 85 136 638

 

 
 

Sjanger Total
 Notis Nyhet report comment Annet

Avis
 
 
 
 
 
 

Aften 77 24 12 13 3 129

Dagsav. 59 36 2 8 3 108

BT 57 23 5 3 3 91

Dagblad. 38 23 7 6 6 80

Nordlys 21 10 4 3 5 43

Stav.Aft. 40 38 2 7 4 91

TT/VG 45 24 13 5 9 96

Total 337 178 45 45 33 638



Vedlegg nr. 8: Fordeling av tekster på tema og ”norskhet” hos utvalgets aviser

(N=638)

 

Avis Total
 Aftenp. Dagsav. BT Dagblad. Nordlys Stav. Aft. TT/VG

Tema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krig 7 3 7 14 2 10 2 45

Konfl ikt 30 26 21 15 12 25 14 143

Fred 0 0 1 0 0 0 1 2

Sult/sykd. 1 1 0 0 0 1 0 3

Katastrofe 1 3 3 2 1 1 3 14

Ulykke 6 6 3 1 0 4 1 21

Handel/sjøf. 13 10 14 4 3 3 6 53

Økonomi 9 3 1 0 1 6 2 22

Politikk 16 8 4 2 0 5 4 39

Bistand 3 2 1 0 1 2 0 9

Misjon 1 0 1 0 0 1 0 3

Samfunn 4 1 1 2 1 2 3 14

Turisme 1 0 0 0 1 0 5 7

Kultur 5 8 4 7 6 5 7 42

Sport 15 15 14 9 3 10 16 82

Natur/miljø 1 4 0 2 0 1 0 8

Flyktninger 0 0 0 0 0 1 3 4

Rasisme 0 0 0 0 0 0 1 1

Krim. 6 9 6 9 5 9 9 53

Kuriosa 0 2 0 2 0 2 0 6

Annet 3 3 3 4 3 1 10 27

Kjendis/kong. 7 4 7 7 4 2 9 40

Total 129 108 91 80 43 91 96 638

 

Avis Total
 Aftenp. Dagsav. BT Dagblad. Nordlys Stav.Aft. TT/VG

“Norsk-      
het”
 
 
 

Norsk vinkel 23 16 18 15 6 13 23 114

Europeisk vinkel 5 4 2 3 1 2 9 26

Annen vestlig vinkel 10 8 8 7 4 8 6 51

Ingen 91 80 63 55 32 68 58 447

Total 129 108 91 80 43 91 96 638



Vedlegg nr. 9: Fordeling av tekster på tema i alle utvalgsår

(N=638)
 

 
 

Årgang Total
 1902 1919 1935 1953 1967 1982 1991 2002

Tema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krig 0 0 0 0 0 32 1 12 45

Konfl ikt 16 11 13 6 13 60 6 18 143

Fred 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Sult/syk. 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Katastrofe 9 0 0 1 0 0 0 4 14

Ulykke 3 4 10 0 3 0 0 1 21

Handel/sjøf. 4 6 2 11 14 4 4 8 53

Økonomi 0 0 0 0 3 7 2 10 22

Politikk 0 1 1 4 11 9 4 9 39

Bistand 0 0 0 0 1 6 0 2 9

Misjon 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Samfunn 0 0 1 0 4 3 4 2 14

Turisme 0 0 0 1 0 2 2 2 7

Kultur 0 0 2 6 7 6 11 10 42

Sport 0 0 0 1 9 15 15 42 82

Natur/miljø 0 0 0 0 0 0 3 5 8

Flyktninger 0 0 0 0 0 4 0 0 4

Rasisme 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Krim. 1 3 6 4 3 18 16 2 53

Kuriosa 1 0 2 2 1 0 0 0 6

Annet 0 1 2 4 6 10 2 2 27

Kjendis/
kong.

0 0 0 1 19 1 12 7 40

Total 34 26 39 41 97 180 85 136 638



Vedlegg nr. 10: ”Kongens datter god tolk på portugisisk. KONG OLAV HILST MED 
STORMENDE JUBEL I RIO” (Dagbladet 8.9.1967).



Vedlegg nr. 11: ”Volden hersker tross åpenbar ro” (Aftenposten 13.3.1982)



Vedlegg nr. 12: ”Maradona kjøpte sex og kokain etter kampene” (Arbeiderbladet, 
20.2.1991)
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