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Sammendrag 
Denne oppgaven er en analyse av norske papiraviser, med mål om å finne ut hvordan svikt i 

eldreomsorgen omtales. Et av formålene ved studien er å se om det er en forskjell i måten 

privat- og offentlig sektor omtales. Studien er en kvantitativ innholdsanalyse av et bestemt 

antall artikler fra papiraviser i valgårene 2007, 2009, 2011 og 2013. Resultatene er analysert i 

lys av teorier innen norsk partipresse, pressens samfunnsoppdrag, lokaljournalistikk og 

eldrepolitikk.  

 Undersøkelsen viser at det finnes en ujevn fordeling av hvilken sektor som omtales 

mest i mediene. Offentlig sektor omtales i langt større grad enn privat. Denne omtalen viser 

seg også å i stor grad være negativ. Når det kommer til privat eldreomsorg viser det seg at 

omtalen er proporsjonal med størrelsen på hvor stor denne sektoren er i forhold til den 

offentlige eldreomsorg. Studien viser at denne omtalen i prosent er lavere enn hva den er i 

offentlig eldreomsorg.  

 

Abstract 
This thesis is an analysis of Norwegian printed newspapers, with the aim of investigating 

how failure in the elderly care is discussed. One purpose of the study is to see if there is a 

difference in the way the private and public sectors are discussed. The study is a quantitative 

content analysis of a number of articles from newspapers in the election years 2007, 2009, 

2011 and 2013. The results are analyzed based on theories of the former party press, the 

press’ role in society, local journalism and elderly politics. 

The survey shows that there is an uneven distribution of the sectors mentioned in the media. 

The public sector is discussed in far greater extent than the private. This discussion also 

proves to be largely negative. When it comes to private elderly care, it shows that the 

discussion related to this sector is proportional to it’s size in comparisment to the public 

sector. There are also a lot of negative publicity in the private elderly care, but the study 

shows that the mention percentage is lower than what appears to be the case in public sector.  
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1 Introduksjon 
Ideen til denne oppgaven er hentet fra Vitenskapsbutikken ved UiO, hvor NHO Service søkte 

etter en student som kunne tenke seg et stipendiat ved å utrede en problemstilling som de selv 

søkte svar på. Problemstillingen virket spennende å utforske, og dette gjorde at jeg fant det 

svært aktuelt å søke på muligheten til å løse denne oppgaven på vegne av NHO Service.  

Eldreomsorgen er et svært hyppig diskutert tema i norsk politikk, og dermed også et stadig 

dagsaktuelt tema i pressen. Dette var noe som fanget min interesse umiddelbart, og denne 

oppgaven åpnet for å kunne undersøke mange ulike sider av hvordan et stort politisk tema 

blir omtalt av både store og små aviser. Min egen bakgrunn som pressefotograf for blant 

annet Dagbladet har gitt meg en verdifull innsikt i hvordan en avis jobber, men arbeidet med 

denne oppgaven fordret også å sette seg inn i avistekster på en analytisk måte for å kunne 

avdekke om sjangeren, plasseringen av artikkelen eller bildebruken kan være med på å bidra 

til en bestemt oppfattelse av en konkret sak. Hvordan disse elementene spiller en rolle i det 

totale bildet en avisartikkel danner, finner jeg svært interessant. Ved siden av å ta for seg et 

spennende tema rent politisk og journalistisk, fordrer også problemstillingen at man benytter 

seg av en bestemt metodikk for å kunne komme frem til de resultatene man leter etter. 

Oppgaven er således en gylden mulighet til å få jobbe systematisk med en utfordrende, men 

spennende metodesammensetning.  

Resultatet av undersøkelsen jeg har gjennomført vil bli presentert i dette dokumentet, og har 

hatt siktemål på å gi et generaliserende svar på hvordan eldreomsorgen i Norge omtales i 

mediene. Innen begrepet eldreomsorg sikter jeg primært til permanente sykehjemsplasser for 

eldre, samt hjemmesykepleien. I Norge er dette hovedsakelig et kommunalt ansvar, men også 

private aktører jobber innen dette feltet, og det er disse private foretakene NHO Service 

representerer i sitt arbeid.  

I 2013 var det om lag 41.600 beboere på sykehjem i Norge, fordelt på ca. 1000 institusjoner. 

Av disse plassene er 10,2 prosent privat drevne, noe som tilsvarer en økning på 6,6 prosent 

fra året før.1 

 

Totalt var det i 2013 271 406 personer som var brukere av omsorgstjenester i landet. 

Herunder ligger hjemmehjelp, praktisk hjelp, tidsavgrenset opphold i institusjon og 

langtidsopphold på institusjon. Av disse var ca. 75 000 brukere av bare hjemmesykepleie, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tall hentet fra SSB 8.12.14 http://ssb.no/pleie 
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noe som betyr at det her har vært en økning av brukere på 2,3 prosent fra året før.2 Disse 

tallene vil bli gått nærmere inn på i teorikapittelet.  

Slik det legges frem i NHO Services dokument ’Statistikk og trender 2014’ er det høye tallet 

av hjemmeværende personer med assistanse i hverdagen en indikasjon på at folk lever lengre 

og har en stadig bedre helse. Samtidig etterspørres hjemmehjelp i langt større grad, nettopp 

fordi dette forlenger perioden en person kan bo hjemme før man eventuelt må flyttes over på 

et pleiehjem. (NHO Service 2014:85)  

Statistikken fra 2013 tilsier at 1,1 prosent av kommunenes kostnader knyttet til hjemmehjelp, 

er blitt benyttet på private tjenestetilbydere. 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Tall hentet fra SSB 8.12.14 http://ssb.no/pleie 
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1.1 Mediedekning av eldreomsorgsspørsmålet 
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Bildene på forrige side er hentet fra norske aviser. De fleste av oss har sett lignende varianter 

tidligere, og de tilhører det jeg ønsker å kalle omtale av svikt i eldreomsorgen. Dette er et 

emne i journalistikken som er sterkt knyttet opp mot lokalpolitikken, men også noe vi kan se 

bli snakket om på stortingsnivå. For flere partier, spesielt ved lokalvalg, er eldreomsorg en 

fremtredende valgkampsak.  

Til tross for at Stortinget og beslutninger som tas her får mye omtale i mediene, er likevel 

lokalpolitikken og de lokale folkevalgte organene det beste eksemplet vi kan se på for å 

observere demokrati på nært hold (Saglie 2009:13). Veldig enkelt kan man si at lokalpressen 

er de som har interesse av den lokale politiske arenaen, og at de nasjonale avisene 

interesserer seg primært for rikspolitikken. Dette er selvsagt med unntak, da lokale saker også 

kan være av interesse for nasjonalpressen hvis saken er viktig nok.  

Allerede i 1987 skrev Martin Eide og Gudmund Hernes boken Død og Pine!: Om 

massemedia og helsepolitikk. I denne boken beskrives ikke massemediene bare som en arena 

i den politiske debatten hvor de ulike aktørene, som pasienter og eksperter eller politikere 

mot profesjoner, strides. Massemedia beskrives også som en aktør i seg selv, og her er det to 

feider som føres. For det første er det kampen om oppmerksomheten i et nyansert 

nyhetsbilde, bestående av mange ulike typer nyheter. Politikere og publikum som sådan må 

få nysgjerrigheten vekket, og det i kampen om oppmerksomheten fra mange ulike nyheter. I 

tillegg til dette, er kampen om publikum trukket frem. Man kan ikke bare fange 

oppmerksomheten til publikumet, man må vinne deres støtte i saken (Eide & Hernes 

1987:11-12). Denne beskrivelsen mener jeg fremdeles er aktuell, men i dagens mediebilde 

har kampen om oppmerksomhet og lesernes støtte blitt enda mer utfordrende. Siden denne 

boken ble skrevet, har vi hatt en enormt stor utvikling i norsk presse med fremveksten av 

nettavisene og oppblomstringen av flere aviser. Likevel er kampen som beskrives av Eide og 

Hernes på mange måter er den samme som utkjempes i dag, og spesielt innen feltet rundt 

helse- og omsorgsspørsmål.  

Eide og Hernes beskriver allerede i 1987 publikums rolle som svært viktig i et totalt 

mediebilde, og hevder at publikum ikke lenger bare er abonnenter, men medspillere. Videre 

hevder de at publikumsmobilisering er en integrert del av moderne massemedias virkemåte 

(Eide & Hernes 1987:144). Publikums rolle i massemedia er enda viktigere i dag, og folk har 

fått tilgang til kanaler som gjør deres stemme enda mer synlig enn tidligere. Her har sosiale 

medier som Twitter og Facebook vist seg å være viktige kanaler å benytte seg av for folk som 

ønsker å ytre seg om mediebildet. Meninger må ikke lenger igjennom en redaksjon for 

vurdering om hva som skal på trykk eller ikke. I det du selv trykker på publiseringsknappen 
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ligger det åpent for hele verden å se hva du har skrevet.  

 Det skal nevnes at tradisjonelle medier fremdeles spiller en rolle her, men det er ingen 

tvil om at sosiale medier blir stadig viktigere. Jeg skrev selv en semesteroppgave ved 

Universitetet i Oslo om sosiale medier. Fokuset i denne oppgaven var markedsføring via 

virale videoer, og en et knippe eksperter på sosiale medier ble intervjuet. Blant annet 

intervjuet jeg Cecilie Staude, foreleser ved BI, som hevdet at organisasjoner som publiserte 

sine egne nyheter i sosiale kanaler hadde mer tillit blant sitt publikum enn hva folk hadde til 

tradisjonelle medier som publiserte de samme sakene (Arnesen 2014:6). 

I neste kapittel vil jeg gi en langt mer detaljert beskrivelse av pressen i Norge. Jeg vil 

introdusere mye historie, som for eksempel hvordan avisene har gått fra å være partiaviser til 

å være de avisene vi kjenner i dag. Jeg vil også gå inn på en diskusjon om forskjellene som 

finnes mellom lokalaviser og riksaviser, og videre se på hvilket ansvar og funksjon pressen 

har i samfunnet.  

 

1.2 Problemstilling 
I denne masteroppgaven vil jeg ta sikte på å finne ut av hvordan svikt i eldreomsorgen blir 

omtalt i norske papiraviser, herunder lokalaviser i tillegg til nasjonale aviser. 

 Problemstillingen som har blitt utredet for oppgaven, er gitt av NHO Service, og hva 

oppgaven skulle besvare ble beskrevet slik: 

Vi ønsker å støtte en student som kunne tenke seg å gå systematisk gjennom hvordan 

norsk presse dekker svikt innen eldreomsorg, helse og velferdstjenester i Norge. Vi er 

særlig interessert i primærhelsetjenester, herunder sykehjem og hjemmetjenester. Med 

svikt menes alle forhold som kan bidra til forverrede vilkår for de som bruker tjenestene.  

 

Følgende problemstilling er hva denne masteroppgaven sikter på å kunne besvare: 

• Er mediedekningen forskjellig avhengig av om det er private leverandører eller det 

offentlige som leverer tjenestene? 

Problemstillingen mener jeg på en konkret måte legger opp til utforskning av dette feltet 

innen journalistikken. Den setter to sider opp mot hverandre, og gir et rom for tolkning og 

analyse i søkene jeg gjennomfører i stor grad. Omtaler mediene private sykehjem eller 

hjemmetjenester på en mer negativ måte enn de omtaler de kommunale helsetjenestene, eller 

omvendt? Er det forskjell på måten lokalavisene omtaler de ulike helseforetakene enn hva de 



	  6	  

nasjonale avisene gjør? Dette er spørsmål som kommer til å bli diskutert for å belyse 

problemstillingen så nyansert som mulig.  

Jeg har valgt å rette oppgavens fokuset på eldreomsorg, ettersom dette politiske temaet 

fungerer bra som en paraply for å også kunne se på sykehjem og hjemmetjenester.  

 

1.3 Metodiske valg 
Denne studien er en kvantitativ innholdsanalyse av 480 avisartikler hentet fra årene 2007, 

2009, 2011 og 2013. Valget av metode er gjort med bakgrunn i at jeg ønsker å å få resultater 

som kan si noe om tilstanden i norske medier når det kommer til omtalen av eldreomsorg og 

svikt innen denne sektoren. Metoden som studien benytter seg av, vil bli nøye redegjort for i 

et eget kapittel, der jeg vil diskutere alt fra metodiske kriterier for validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhet til kodeboken som er blitt benyttet for å gjøre analysen. Ettersom 

oppgavens forskningsopplegg legger opp til en større metodisk diskusjon, har jeg derfor sett 

det mer hensiktsmessig å inkludere et eget kapittel på akkurat dette, fremfor å kun presentere 

grove utdrag i denne introduksjonen.  

 

1.4 Oppgavens struktur 
Oppgaven vil deles inn i fem hovedkapitler (dette kapitlet inngår ikke). Disse fem består av 

følgende: 

 

1.4.1 Teorikapittel: 
Her vil jeg starte med å presentere hvordan pressen og dens dagsordenfunksjon fungerer. 

Dette mener jeg danner et viktig grunnlag for å kunne se videre på hvordan pressen dekker et 

såpass stort riks- og lokalpolitisk tema som eldreomsorg. Dette vil lede meg inn på å gi et 

raskt innblikk i hvordan den norske eldreomsorgspolitikken fungerer og hvordan det politiske 

landskapet ser ut innen denne sektoren. Dette mener jeg er viktig å ha med, for å vise hvilken 

side av politikken som utfallet av analysen kan ha et heldig eller uheldig utfall for.  

 

1.4.2 Metodekapittel 
I dette kapittelet vil jeg presentere metoden som skal benyttes i oppgaven. Dette fordrer en 

presentasjon av utvalget av artikler som danner grunnlag for analysen som skal gjennomføres 

og presentasjon av kodeboken jeg har konstruert samt en metodisk redegjørelse av denne. I 
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tillegg til dette vil jeg diskutere søkestrengen som ble laget for å hente ut de resultatene jeg 

senere skulle analysere. Jeg vil også diskutere metodiske kriterier som generaliserbarhet, 

validitet og reliabilitet.  

 

1.4.3 Presentasjon av funn 
 I dette kapitlet vil jeg presentere alle funn jeg har gjort ved å analysere resultatene som har 

kommet ut av de 480 artiklene som har blitt valgt ut til denne studien. Jeg vil her presentere 

fordelingene av antall artikler som er hentet fra lokalmedier eller riksmedier, om de er 

positive eller negative i omtalen av offentlige eller private helsetjenester samt en hel rekke 

andre variabler som er satt for analysen av artiklene. Dette vil på mange måter være det 

viktigste kapitlet i studien, da dette danner et grunnlag for den videre diskusjonen relatert til 

oppgavens problemstilling. 

 

1.4.4 Analysekapittel 
 I dette kapitlet vil jeg diskutere alle funn som blir presentert i analysekapitlet. Her vil jeg 

diskutere alle funn, hvordan vi kan se på resultatene for å kunne trekke en konklusjon som 

svarer konkret på problemstillingen. Jeg vil her trekke inn teoriene som er presentert i 

tidligere kapitler, for å se på hvordan tallmaterialet som foreligger svarer til tidligere 

forskning på både journalistikk, eldreomsorg og hypoteser.  

 

1.4.5 Konklusjon 
 I dette kapitlet vil jeg nøste opp alle tråder som har dukket opp igjennom oppgaven. Her vil 

jeg forsøke å samle alle bevis og gi et så kortfattet svar på problemstillingen som overhodet 

mulig.  
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2 Teori 
I dette kapitlet vil jeg presentere en del ulik bakgrunnshistorie og informasjon som er relevant 

for de påfølgende kapitlene i oppgaven. Hvordan norsk presse har kommet dit den er i dag, 

og hvordan pressen arbeider vil være et svært viktig tema for denne diskusjonen. Her vil jeg 

se på om det har vært store endringer i hvordan media så ut tidligere, sammenlignet med nå. 

Jeg vil også fortelle om hvordan pressens dagsordenfunksjon og samfunnsoppdrag har blitt 

en viktig del av demokratiet og hvordan dette har innvirkning på samfunnet. Jeg vil også 

komme inn på lokaljournalistikken og hvilke forskjeller det er mellom denne og 

riksjournalistikken. Videre vil jeg presentere det politiske temaet eldreomsorg og forsøke å gi 

en forklaring på hvorfor dette er et viktig felt innenfor politikken. Her vil jeg forsøke å tegne 

et bilde av hvordan dette området prioriteres av de ulike politiske partiene og med dette 

forsøke å gi en forståelse av hvilke holdninger som kommer til syne på de ulike modellene 

for å drifte eldreomsorgen. Det finnes klare motstandere og forkjempere for privatisering av 

eldreomsorg, og disse ulikhetene vil jeg kartlegge her slik at man videre kan se hvilke 

tendenser som kommer mest til syne igjennom analysen jeg videre skal foreta senere i denne 

oppgaven.  

Ottosen, Røssland og Østbye har skrevet boken om Norsk Pressehistorie (2012), og denne 

presenterer på en god og oversiktlig måte presenterer hvordan veien fra partipresse til dagens 

situasjon har vært. Denne boken danner derfor basis for mye av det historiske jeg vil legge 

frem i dette kapitlet. Det historiske perspektivet de legger frem i sin bok gir et godt 

sammenligningsgrunnlag for å se på hvordan situasjonen i norsk presse var tidligere, belyst 

av litteratur som tar for seg den mer moderne og tidsriktige situasjonen i pressen, slik den 

fungerer i dag.  

 Grunnen til at jeg velger å legge frem og diskutere pressehistorie, samt teori rundt 

lokaljournalistikk bunner i hva oppgaven kommer til å ta for seg videre. Når det kommer til 

pressehistorie viser det seg at spesielt de politiske ståstedene som avisene hadde under tiden 

med partipresse, i noe utbredt grad fremdeles eksisterer. Derfor finnes det grunnlag for å 

legge frem historiske data på dette, da det vil kunne være med på å belyse mye av det jeg 

videre vil diskutere. Avisenes politiske ståsted kan vise seg, som oppgaven videre vil 

illustrere, å være avgjørende for hvordan dekningen av svikt i eldreomsorgen legges frem i 

ulike aviser. 

Av de resultatene jeg har hentet inn i datainnsamlingen som har blitt gjort, viser det seg å 

være en stor andel artikler fra lokalaviser. Derfor vil det være hensiktsmessig å se på 
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lokalavisens karakteristikker og diskutere hvilke forskjeller denne avisformen har, 

sammenlignet med riksavisene.  

 

2.1 Pressen i Norge: Fra partipresse til statsmakt 
Den historiske utviklingen i norsk presse danner grunnlag for analysen av hvordan aviser i 

dag dekker et politisk tema som eldreomsorgen. Er medienes historie en faktor som kan spille 

inn på hvordan de dekker ulike temaer? 

  Allerede i 1760-årene begynte det å komme på plass varianter av det som ble aviser 

her til lands. Dette var relativt sent, ettersom den første avisen i verden så dagens lys tilbake i 

år 1608 (Ottosen, Røssland & Østbye 2012:19), men det illustrerer likevel godt at vi lever i et 

land hvor pressen har spilt en rolle i svært lang tid. Dette til tross for at perioden frem til vi 

fikk vår egen grunnlov i 1814, og i mange år var preget av sensur og etableringskontroll. 

Perioden i og rett etter 1814 likevel preget av svært treg fremgang innen feltet, og få nye 

aviser ble opprettet den første tidsperioden etter at grunnloven var undertegnet (Ottosen, 

Røssland & Østbye 2012:19). Dette varte frem til rundt 1830, da tallet på aviser nærmest 

femdoblet seg frem til 1860. Likevel var det mellom 1860 og 1920 at det ble skikkelig 

utvikling i norsk presse (Ottosen, Røssland & Østbye 2012:45). Partipressen begynte å se sin 

spede begynnelse på 1850- og 60-tallet da det ikke lenger var like lukrativt å stå i sentrum av 

politikken. Dette førte til at pressen ble langt mer polarisert, og man så at aviser dreide i både 

retning av høyre- og venstresiden av politikken.  

  For denne oppgavens diskusjon er tiden vi lever i i dag den mest interessante å se på 

når det kommer til norsk presse, men det er også interessant å se på hvordan vi har kommet 

dit vi er i dag. Med dette tenker jeg primært på tiden fra da partipressen hadde sin storhetstid, 

og frem til dags dato. Til tross for at partipressen vokste frem før andre verdenskrig, hevder 

Ottosen, Røssland og Østbye (2012:127) at det i 1950-årene var en mye sterkere presse enn 

det vi hadde i 1930-årene, selv om antallet aviser var mindre. Denne fremgangen holdt 

igjennom både 50- og 60-tallet, med økte opplag og høye salgstall på aviser. Ettersom 

politiske partier, med unntak av Nasjonal Samling, hadde vært forbudt under krigen, begynte 

partipressen å samle seg igjen i etterkrigstiden for å komme tilbake til hvordan det hadde vært 

før.  

  På denne tiden var det slik at det politisk-geografiske mønsteret i pressen var klarest 

om man så på partitilknytningen til de største avisene på de ulike stedene i landet. 

Eksempelvis var høyrepressen langt sterkere i områdene rundt Oslofjorden, Arbeiderpartiet 
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var innarbeidet i innlandet på Østlandet og Venstre hadde sitt sterkeste støttepunkt på Sør- og 

Vestlandet (Ottosen, Røssland & Østbye 2012:128). De partipolitiske avisene varierte i hva 

slags forhold det var mellom avis og parti, men felles for de alle var at dersom en avis hevdet 

å være en Høyre, Venstre eller Arbeiderpartiavis, hadde de et felles politisk utgangspunkt. 

Noe som i det minste har ført til at politikk-seksjonen i avisen har vært sterkt farget av den 

aktuelle avisens politiske ståsted.  I Norsk Presses Historie, av Hans Fredrik Dahl, Nils E. Øy 

og Idar Flo fortelles det om den samme situasjonen som blir beskrevet av Ottosen, Røssland 

og Østbye. De legger frem etterkrigstiden som en sterk periode for fremveksten av 

partipressen, spesielt i årene mellom 1945 og 1952. I løpet av disse årene så 47 nye aviser 

dagens lys, til tross for at 13 av de var borte allerede ved utgangen av 1952. (Dahl, Øy & Flo 

2010:27) Mange småsteder hadde opp til flere aviser tilknyttet ulike partier, hvor hver avis 

hadde sitt eget politiske standpunkt. (Ottosen, Røssland & Østbye 2012:127)  I 2013 var det 

186 registrerte utgiversteder i Norge og få steder har mer enn en avis (Høst 2014:14)  

Partipressen eksisterer ikke lenger, men mange avisers politiske ståsted fremdeles er tydelig. 

Dette kommer frem i både måten de profilerer seg, og hva de faktisk ytrer at de står for. Et av 

de mest tydelige eksemplene på en avis med en klar politisk profil i dag er Klassekampen, 

som i alle år har vært en avis med en tydelig venstreprofil, og som tidligere var eid av AKP 

(m-l) (Ottosen, Røssland & Østbye 2012:137). Et annet eksempel er Dagens Næringsliv som 

lenge har vært en langt mer økonomiorientert og høyrepolitisk avis. I undersøkelsen spør jeg 

om det er en sammenheng mellom artiklene om eldreomsorgen, vinklingen på disse og 

hvilket politisk ståsted den aktuelle publikasjonen har hatt tidligere, eller fortsatt fronter. 

Spørsmålet om privatiseringen av og bruken av private alternativer innen helse- og 

omsorgstjenestene i Norge et svært omdiskutert tema. Høyre- og venstresiden i politikken 

strides om dette, og analysen av ulike aviser vil kunne gi et svar på dette. Er en artikkel i 

Klassekampen mer negativ til temaet enn for eksempel Dagens Næringsliv? Dette er noe jeg 

kan bruke hele utvalget til å analysere. Det vil ikke bli tungt vektlagt i denne oppgaven, da 

dette krever at alle aviser som inngår i utvalget trengs å undersøkes historisk for å kunne 

avgjøre det politiske ståstedet. Noen aviser har heller ikke et like tydelig politisk ståsted, og 

derfor vil en del av artiklene ikke være mulig å bestemme utfra disse kriteriene. Oppgavens 

begrensning av omfang vil være problematisk med tanke på en slik analyse, men jeg kommer 

til å se på de avisene som det forekommer flest artikler i, for å forsøke å danne et lite 

forståelsesgrunnlag for hvordan denne tilstanden er.  

Utviklingen i norske medier har vært enorm, både med tanke på det redaksjonelle, det 

tekniske og eierskapet. Mange aviser har gått fra å være individuelle papirbaserte, 
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partipoliske meningsytrere, til å i dag være både nyheter, underholdning og debatt på papir, 

nettaviser og nett-tv, eid av store mediekonsern. Det jeg videre vil se på, er hvilket ansvar, og 

hvilken funksjon pressen har i samfunnet. Jeg vil se på hvordan vaktbikkja overholder sitt 

samfunnsoppdrag og hva som gjør en fungerende presse viktig i et demokrati. Dette er også 

et stort emne å dekke fullstendig, derfor vil jeg forsøke å holde dette så kort, men poengtert 

som mulig.   

 

2.1.1 Pressens rolle i samfunnet 
”1.1 Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. 

En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.” (Vær 

varsom-plakaten, revidert 2013) Slik lyder første paragraf i Vær varsom-plakaten, og den 

beskriver pressens rettigheter på en veldig god og kortfattet måte. Videre beskrives også 

pressens plikter og ansvar i samfunnet veldig godt i paragrafene som følger: 

  ”1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke 

kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv 

fyller sin samfunnsrolle. 

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller 

forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.” (Vær 

Varsom-plakaten, revidert 2013) 

Det er mange tolkninger av hva pressens samfunnsoppdrag er, men ord som ”vaktbikkje” og 

”den fjerde statsmakt” dukker ofte opp ved å søke på definisjoner av pressens rolle. Sigurd 

Allern (1996) mener statsmakt-begrepet spiller en viktig rolle i pressens samfunnsrolle. Han 

hevder dette glorifiserer avisenes virke i langt større grad enn det faktum at de i bunn og 

grunn baseres på rivaliserende forretningsinteresser eller konkurrerende politiske partier 

(Allern 1996:2) Videre hevder han pressens karakteristikker, historisk sett, kan ses på på to 

ulike måter. Den første måten er å se på pressen som en slags opinionsmakt hvor den hadde 

egne interesser og oppgaver å ivareta. Pressen var ikke nødvendigvis bare til for å informere 

og opplyse den offentlige meningen, men hadde selv blitt en viktig samfunnsinstitusjon.  

 På den andre siden presenterer Allern pressen som en gransker, og som en motmakt. 

Med dette menes det at pressens opinionsmakt ble koblet opp mot en mer normativ ide: 

tanken om at pressen hadde et overvåkningsoppdrag, på vegne av samfunnet. Pressen skulle 

representere folkets vilje – til tross for at definisjonen av ”folket” på denne tiden var 

begrenset til menn som hadde eiendom eller embete. Det var altså i denne sammenhengen at 
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ideen om ”den fjerde statsmakt” kom til.  

 

Allern presenterer et interessant sitat fra William Peter Hamilton i The Wall Street Journal, 

som lyder slik: ”En avis er et privat foretagende og den skylder ikke publikum noe som helst, 

hvilket heller ikke gir den noe privilegium. Den er derfor heller ikke affisert av noe offentlig 

krav. Den er rett og slett eierens foretagende og han selger en ferdiglaget vare til den pris 

han forlanger”. (Opprinnelig sitert i Siebert & al 1977, s 114, gjengitt av Allern 1996, s 11). 

Jeg mener dette ikke henger sammen med den virkeligheten som oppleves i  norske aviser i 

dag. Her til lands får aviser en stor og i mange tilfeller livsviktig økonomisk finansiering av 

det offentlige, nemlig via pressestøtten. Denne ble introdusert i 1969, og hovedmålet var å 

”hindre nedleggelser av aviser og opprettholde en differensiert dagspresse”. På et tidlig 

tidspunkt etter at pressestøtten var innført var det en del ulike typer tilskudd avisene kunne få. 

Noen av disse brukes ikke lenger, og de tilskuddene som i dag deles ut til norske medier er 

produksjonsstøtte, tilskudd til anvendt medieforskning og etterutdanning, støtte til samiske 

aviser, tilskudd til minoritetsspråklige aviser og distribusjonstilskudd i Finnmark 

(Medienorge 2014) For å kvalifisere til denne støtten er det en rekke kriterier avisen må 

oppfylle. Kravene går blant annet ut på hvordan avisen distribueres, produseres og måten den 

selges. Med dette foreligger det krav om at avisen har en dagspressekarakter, en ansvarlig 

redaktør, tar betalt fra leseren og selger mesteparten av avisene til abonnenter. Det finnes 

også visse krav om opplagets størrelse og hvor ofte avisen kommer ut. Dette gjelder også kun 

for papiraviser. (Norsk Opplagskontroll, udatert) Videre skilles det mellom såkalte nr. 1-

aviser og nr. 2-aviser, samt aleneaviser. Avisene deles inn i disse kategoriene etter hvor 

mange ulike publikasjoner den aktuelle kommunen har. Som tatt opp tidligere i kapitlet er det 

ikke mange kommuner som har mer enn en avis, noe som er tatt høyde for med kategorien 

aleneavis. Det finnes også en form for pressestøtte som har vært tilstede helt siden moms ble 

innført i Norge, og det er momsfritaket. Ingen aviser er momsbelagte, og dette bunner i 

begrunnelsen om at pressen har sin vakbikkjefunksjon og er et sentralt element i demokratiet 

(Mediebedriftene, udatert) Denne beskrivelsen av hvilket ansvar som ligger på mediene, 

ettersom de mottar slik økonomisk støtte gir grunnlag for å si at sitatet til Siebert m. fl ikke 

har gyldighet i det norske mediebildet.  

  Til tross for at enkelte politikere, ved innføringen av pressestøtten, var inne på 

tankene om at pressens hovedoppgave falt på å inneha en viss partimakt, og beholde 

partitilknytningen som hadde vært under partipressens storhetstid, var det likevel et flertall 
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som mente dette var helt feil. Stortingsmeldingen som gikk ut under statstøttesaken (nr 58 

1967-68) uttalte klart og tydelig at  

”Dagspressen er blitt kalt ’den fjerde statsmakt’. I dette ligger at den i tilknytning til 

sine andre oppgaver også kan spille en selvstendig rolle som samfunnskritiker, som 

gjør myndighetene og opinionen oppmerksom på feil og mangler. Derved kan pressen 

bidra til å rette søkelyset mot uløste problemer, og få dem løst” (Allern 1996:14) 

Dette sitatet danner et godt grunnlag for forståelsen av hva pressens oppgave i samfunnet er. 

Pressens viktigste oppdrag er ifølge Vær Varsom-plakaten å avdekke kritiske forhold i 

samfunnet, og dermed bidra til at de aktuelle forholdene rettes opp. Det finnes selvsagt 

mange debatter knyttet til dette, da det har vært både endringer i journalistiske trender, samt 

kanalene nyhetene publiseres i. Dette har medført at en rekke nye typer artikler og kategorier 

preger vår nyhetshverdag. Et eksempel på dette er kjendisnyheter, og en kan diskutere 

hvorvidt dette har noe relevans for samfunnsoppdraget pressen har. Denne diskusjonen 

kommer jeg ikke til å gå inn på.  

 

2.1.2 Kommentarjournalistikk 
En stor andel av artiklene i det kodede utvalget viser seg å tilhøre kommentar-sjangeren i 

avisene.  

  Jesper Tangenes Bæverfjord skrev i 2014 masteroppgaven ”Kommentariets diktatur. 

En studie av politisk kommentarjournalistikk under valgkampen 2001, 2005, 2009 og 2013”. 

I denne oppgaven forsøker han å ”(..)undersøke den politiske kommentarjournalistikkens 

bidrag i den norske samfunnsdebatten” (Bæverfjord 2014:5). I studien han har gjort, hevder 

han at dagens kommentarjournalistikk har egenskaper som gjør den til en mangfoldig sjanger, 

og at den brukes til mange ulike formål. I hovedsak er denne typen artikkel forklarende eller 

analyserende. Videre hevder han at en kommentar skal mene noe, og være argumenterende. 

Kommentarjournalistikken er bestående av en rekke spesialiserte journalister, og flere av de 

har både lang fartstid innen journalistikken og politikken. (Bæverfjord 2014:15) Dette skiller 

kommentarjournalistikkens bakmenn fra typiske leserbrev eller debattinnlegg. Der de også 

kan være fra journalister eller politikere, er dette også lesernes egne stemmer som kommer på 

trykk. Hovedsaken er likevel ikke hvem som står bak artikkelen (les. Kommentaren eller 

debattinnlegget) men det faktum at denne formen for journalistikk er langt mer subjektiv og 

preget av forfatterens meninger enn for eksempel nyhetsjournalistikken.  
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2.2 Lokalmedier – annerledes enn riksmediene? 
I 2010 la Birgit Røe Mathisen frem en studie av lokaljournalistikk i boken Lokaljournalistikk 

– Blind patriotisme eller kritisk korrektiv?. Her hevder hun at lokalmediene representerer 

ryggsøylen innen norske medier. På samme måte som at jeg hevdet i introduksjonen, med 

bakgrunn i Jo Saglie, at lokalpolitikken er det beste eksempelet vi har for å se demokrati på 

nært hold, legger Mathisen frem lokalmediene som identitets- og tilhørighetsskaper for 

lokaldemokratiet. I dette legger hun at lokalavisene i langt større grad er en type avis som 

leserne har et tett og nært forhold til enn for eksempel store riksaviser (Mathisen 2010:13). 

 En stor andel av artiklene som denne oppgaven analyserer, har vist seg å komme fra 

lokalmedier. Derfor er det hensiktsmessig å se litt på lokaljournalistikken og dens 

karakteristikker. Hva skiller lokalmedier fra riksmediene? Trenger vi lokalmedier? Spørsmål 

som dette ønsker jeg å besvare i dette avsnittet. Mathisen har i sin undersøkelse også tatt for 

seg lokaljournalistikken og dekningen av helserelaterte saker.  

  I diskusjonskapitlet som følger undersøkelsen jeg skal foreta, vil det være relevant å 

hente frem igjen hva Mathisen har undersøkt, og se dette opp mot de funnene jeg har gjort. 

Her vil man kunne bekrefte om teoriene hennes, som jeg legger frem her, har rot i den 

virkeligheten jeg undersøker i min analyse.  

Som nevnt trekker Mathisen frem lokalmediene som identitets- og tilhørighetsskaper i 

lokaldemokratiet. Med dette kommer også utfordringen ved å skulle stille de kritiske 

spørsmålene i saker som krever dette (Mathisen 2010:33). Dette er en problematisering jeg 

syns er relevant å trekke frem. Er det slik at lokalmediene kun trekker frem positive saker og 

skriver om det som kan betegnes som en slags ”feelgood-journalistikk”? Følger ikke 

lokalavisene de forventningene som er stilt til pressen igjennom Vær Varsom-Plakaten? Slik 

jeg ser det har lokalavisene muligens en enda bedre mulighet til å kunne avdekke 

kritikkverdige forhold på lokal- eller kommunenivå enn hva de store riksavisene har. Dette er 

tilfelle ettersom små lokalsamfunn gjerne er mer åpne for de som befinner seg i det, enn hva 

det ville vært for mennesker utenfra. På denne måten vil kanskje journalisten i den lille 

lokalavisa ha lettere for å avdekke et kritikkverdig forhold på, la oss for eksempel si et 

gamlehjem, enn hva en journalist i VG ville kunne gjort. Selv om saken kanskje ville kunne 

være like aktuell for VG å skrive om, som for denne lokalavisa. Skulle VG hatt samme sjans 

for å avdekke de samme forholdene måtte de hatt journalister lokalisert i de fleste små 

lokalsamfunn, og da ville samtidig avisen bli fylt med mye stoff som ikke nødvendigvis ville 

vært interessant for den delen av befolkningen som ikke var fra dette lokalsamfunnet.  
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 Dette besvarer ikke spørsmålet jeg stilte vedrørende problematiseringen av at 

journalistikken i lokalavisene var for positiv, og lite kritisk. Men det jeg mener dette viser, er 

at lokalavisene faktisk har det beste grunnlaget av noen medier her til lands når det kommer 

til det å ha mulighet til å avdekke slike forhold i samfunnet. I neste avsnitt vil jeg komme 

nærmere inn på diskusjonen rundt hvorvidt lokalavisene er for positive og lite kritiske i sine 

vinklinger på nyhetene.  

Undersøkelsen Birgit Røe Mathisen har utført, viser at hovedvekten av artiklene hun har 

analysert har en positiv vinkling. Fåtallet er negative, og på andreplass kommer det nøytrale 

artikler. Av de artiklene som er positive, er typiske eksempler saker hvor innbyggere blir 

omtalt fordi de har gjort noe bra, omtale av lokale bedrifter eller positive opplevelser fra 

lokalsamfunnet. Undersøkelsen viser at kun ti prosent av artiklene har en negativ vinkling, og 

at det generelle konfliktnivået i artiklene er svært lavt (Mathisen 2010:39). Som Mathisen 

også hevder, er konflikt et av de grunnleggende nyhetskriteriene, men dette viser seg å være 

et lite benyttet kriterium sett i lys av det totale antallet artikler som er analysert. Det som vil 

bli interessant å se på, er hvordan Mathisens resultater stemmer overens med analysen som 

jeg vil presentere senere i denne oppgaven. Jeg vil derfor ikke her gå i dybden på diskusjonen 

som det her legges opp til vedrørende lokaljournalistikkens ”tannløse” penn. Det som likevel 

er nyttig å hente ut av dette, er det teoretiske bakteppet som legger grunnlag for en forståelse 

og en oppfatning av lokaljournalistikken som kan danne grobunn for en interessant diskusjon 

rundt de funnene jeg selv har gjort i min undersøkelse.  

 Men hva er forskjellen på en lokalavis og en riksavis? Er dette bare et 

definisjonsspørsmål, eller finnes det en ulik form for journalistisk praksis i disse to typene 

avis? Dette er et av spørsmålene jeg har lagt opp til å svare på. Et spørsmål jeg mener er både 

relevant og viktig å svare på i forkant av undersøkelsen som skal presenteres i denne 

oppgaven. Både fordi karakteristikkene er ulike, men også fordi det kan medføre at vi faktisk 

ser en ulik tone bli ført av lokalavisene enn av riksavisene i det spørsmålet som oppgavens 

problemstilling tar for seg: Er mediedekningen forskjellig avhengig av om det er private 

aktører eller det offentlige som leverer tjenestene? Det kan hende at tendenser vil komme til 

syne, som gjør at vinklingen er ulik også på bakgrunn av hvilken type avis artikkelen er 

hentet fra. På mange måter vil undersøkelsen i seg selv gi et svar på om det finnes en forskjell 

her. Den vil avdekke hvilke tendenser som kommer til syne i de to ulike typene aviser. På den 

andre siden er det en god del åpenbare forskjeller mellom en lokalavis og en riksavis. For det 

første er en riksavis’ oppgave å formidle nyheter som angår hele landet, og ikke bare et 

bestemt geografisk område. Lokalfokuset står på ingen måte like høyt i en riksavis, men i 
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mange tilfeller har vi sett at lokalsaker har blitt plukket opp av riksavisene, dersom det viser 

seg at saken svarer såpass godt til nyhetskriteriene at det egner seg som en sak den øvrige 

befolkningen kan ha nytte av å få med seg. På den andre siden plukker ikke lokalavisene opp 

stoff fra riksavisene med mindre de kan ha et lokalfokus på saken. Et eksempel her blant 

annet fra da 22. juli-saken pågikk. Riksavisene hadde et stort antall artikler i hele denne 

perioden om alt fra a til å, fra hendelsen skjedde, til retten var hevet og gjerningsmannen 

hadde fått tildelt sin straff. Lokalavisene skrev ikke på langt nær så mye om selve saken, med 

mindre det viste seg at det var berørte mennesker som kom fra deres nærområde involvert i 

hendelsen, enten i form av deltagere som hadde vært på den aktuelle sommerleiren, eller 

pårørende til de som mistet livet under terroraksjonen. Dette viste veldig godt hvordan 

lokalfokuset står i sentrum i disse avisene, noe som også er det fokuset en lokalavis er 

forventet å ha.  

 

2.2.1 Lokalavisene og helsestoff 
Ettersom undersøkelsen jeg senere skal presentere er en studie av hvordan et sentralt 

helsepolitisk tema omtales i mediene, og da spesielt med tanke på lokalmedier, mener jeg det 

er hensiktsmessig å presentere tidligere forskning på dette feltet. Mathisen (2010) har 

undersøkt hvordan lokalmedier dekker helsesaker. Her kommer jeg til å se på hvilke funn hun 

har gjort, og sammenligne det med hva Eide og Hernes presenterer i sin bok Død og Pine! 

Om massemedia og helsepolitikk (1987). Deres bok er ikke like lokalfokusert som det 

Mathisens er, men det vil likevel være interessant å se om det finnes noen fellesnevnere eller 

forskjeller innen helsejournalistikken i 1987 og 2010.  

Å skape åpenhet, gi kunnskap, skape debatt, avdekke maktmisbruk og å formidle kunnskap 

på en allment forståelig måte er blant de viktigste faktorene Mathisen trekker frem som 

avgjørende innen helsejournalistikken (2010:154). Hun har gjennomført en større 

undersøkelse blant journalister som jobber med helsestoff i ulike lokalaviser, og ved siden av 

disse idealene har helseøkonomi kommet frem som den største utfordringen å lage saker på. 

Det som blir poengtert er at det forekommer at journalister tolker regnskap og økonomi innen 

helsesektoren på samme måte som om de for eksempel ville gjort med et vanlig foretak. 

Derfor kan dette ha uheldige virkninger på hvordan en journalist legger opp en sak dersom et 

helseforetak har gått med underskudd et år på grunn av for stor aktivitet. Disse blir gjerne 

omtalt som verstingene i klassen, selv om det ikke nødvendigvis er undersøkt i detalj om det 

finnes en balansegang i budsjettene. Dette forekommer som regel fordi journalistene ikke er 
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gode nok til å stille kritiske oppfølgingsspørsmål, som kunne oppklart tallene de har 

undersøkt. Mathisen har intervjuet Inger Johanne Pettersen som er professor i 

bedriftsøkonomi. Hun hevder at det er vanskelig for en utrent journalist å lese av budsjetter 

og regnskap innen helse og kommune. Denne lave kunnskapen kan føre til at journalistene 

finner saker som ikke nødvendigvis er hundre prosent korrekte, basert på deres potensielt 

lave kunnskap til budsjettsanalyse. Dette kan likevel bli kjørt som et stort oppslag i avisen, 

som en følge av at journalisten og redaksjonen potensielt tror de har en stor sak som bunner i 

et feilavlest budsjett. På denne måten hevder Pettersen at man ofte får et inntrykk av at det 

norske helsevesenet er i en krise, når det egentlig bare kan skyldes at journalisten som har 

skrevet saken ikke har den riktige kompetansen innenfor budsjettsanalyse.  

Dette er interessant å ha med som et bakteppe når jeg senere i denne oppgaven skal 

presentere undersøkelsen jeg har gjennomført. Kan det faktum at det finnes utrente 

journalister være en avgjørende faktor for utfallet av undersøkelsen jeg har gjennomført? 

Resultatene av undersøkelsen er utelukkende basert på hva som faktisk står i avisartiklene, og 

de variablene som kommer til syne i hver enkelt av de. Kan det dermed være slik at tilstanden 

i norsk eldreomsorg ikke reflekteres på riktig måte igjennom måten media fremstiller dette? 

For oppgavens problemstilling er dette irrelevant da den fordrer en undersøkelse av hvordan 

media fremstiller eldreomsorg, og da er det likegyldig om eventuelle tall og regnskap er 

presentert riktig av journalisten: det er fremdeles slik avisen velger å dekke saken, og slik 

leserne blir presentert med de eventuelle problemstillingene. Likevel mener jeg dette er et 

viktig perspektiv å presentere, da dette kan gi belegg for å hevde at resultatene av 

undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer tilstanden i helsevesenet. At resultatene viser 

tilstanden i omtalen av helsevesenets tilstand, finnes det dog ingen tvil om.    

Eide og Hernes (1987) forteller om massemedia og makt i form av et slags mediatriangel. 

Denne tredelingen består av massemedia, produsentene og publikum. I vårt tilfelle er 

produsentene det vi også refererer til som helsetjenestene som sykehjem, hjemmehjelp eller 

lignende. Den vanligste inndelingen her er at massemedia omtaler produsent på en måte som 

gjør at publikum må forholde seg til de på en annen måte. Et eksempel her blir om media 

omtaler et aldershjem i indre Troms som har begått flere tillitsbrudd overfor sine beboere. La 

oss si at de ansatte ved det aktuelle aldershjemmet har gjort underslag, og dette har gått 

utover kvaliteten på tilbudet til de eldre. Omtalen av denne hendelsen i media gjør at den 

tredje parten, altså publikum, blir nødt til å reagere (Eide & Hernes 1987:30-31). Dette kan 

tolkes slik at publikum ikke  nødvendigvis trenger å være den vanlige mann i gata, som 

avisleser, men også myndigheter og beslutningstagere som kan ha blitt ført bak lyset. På 
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denne måten utfører på mange måter media sitt samfunnsoppdrag som vaktbikkja som varsler 

om de kritiske forholdene til sine publikumsgrupper.  

  Av alt som skiller lokaljournalistikken fra riksmediene i helsejournalistikken er 

kanskje det viktigste etikken i lokalmediene. Birgit Røe Mathisen (2010) poengterer at 

nærheten til kildene blir mye større når man skriver for en lokalavis, og man havner gjerne i 

setting med de samme kildene flere ganger, avhengig av hvor stort lokalsamfunnet man 

jobber i er. Hun peker spesielt på det at man skal være bevisst kildenes motiver. Det er veldig 

grunnleggende journalistisk kunnskap å ikke opptre som ”mikrofonstativ” for kilder med en 

agenda de vil ha frem i avisene, og Mathisen trekker dette frem som viktig også innen 

helsejournalistikken.  

  Det er flere sider ved det etiske innen helsejournalistikken som Mathisen poengterer, 

og det å verne om kilder i spesielle medisinske situasjoner og det å ha riktig 

bakgrunnskunnskap før man generaliserer en situasjon kan anses som svært relevant. 

Eksempler som nevnes på akkurat dette, innebærer ofte saker hvor en pasient omtales fordi 

han eller hun må inn i det private helsevesen fordi det er for lange køer i det offentlige. Det 

som ofte mangler i disse sakene, er i følge Mathisen og de hun har intervjuet, at journalisten 

mangler riktig bakgrunnsinformasjon på nøyaktig hvorfor denne pasienten måtte stå i 

helsekø. Sjelden blir grunnene til hvorfor det er helsekø forklart. Dette kan anses som 

problematisk, med tanke på at det er flere faktorer som gjør at det offentlige har langt mer 

forpliktelser på seg enn hva de private helsetjenestene har. Dette fører igjen til lengre 

ventetider i det offentlige enn det private (Mathisen 2010:161). 
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2.3 ”Mediedekningen av eldreomsorg er ofte nøytral” 
Hva gir grunnlag for å kunne påstå noe slik?  

  Som det skal vise seg av min undersøkelse å dømme, er det mange nyanser å ta 

hensyn til. Disse skal vi komme inn på. Men en svensk undersøkelse, utført av Cecilia 

Stenshamn, som har tatt for seg mye av det samme som jeg har gjort, viser at omtalen av 

eldreomsorgen oftest er nøytral. Etter den såkalte Caremaskandalen i Sverige, som var preget 

av mye uheldig kildekritikk og feilopplysninger i svært mange medieoppslag, har det vært et 

vannskille i forhold til hvilken oppmerksomhet svensk eldreomsorgen i Sverige får. Ettersom 

Carema er et alternativ til privat eldreomsorg i Sverige, fikk denne sektoren mye søkelys på 

seg i tiden som fulgte etter denne skandalen. Likevel er Stenshamns konklusjon at dekningen 

av eldreomsorgen i Sverige er nøytral når det kommer til om det er offentlige eller private 

tilbydere som drifter den aktuelle, omtalte tjenesten (Stenshamn 2014). Denne undersøkelsen 

ble gjort to år etter den såkalte Caremaskandalen, og viser til tilstander som tilhører en 

tidsperiode hvor slike store skandaler ikke har funnet sted. Dette kan ha noe å si for utfallet 

av denne undersøkelsen, ettersom sensasjonspregede nyheter ofte får mye omtale.  

 

 Som jeg skal diskutere i metodekapittelet, fremgår det at hypotesen til NHO Service er at det 

er et mer negativt fokus på den private eldreomsorgen enn hva det er mot den offentlige. 

Stenshamns undrsøkelser fra Sverige viser noe annet, og jeg kommer dermed til å ta med 

både denne hypotesen, samt den vitenskapelig beviste påstanden videre i oppgaven for å se 

hvordan tilstanden faktisk er her i landet. 
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2.4 Eldrepolitikk  
I boken Aldring og Samfunn, hevder Svein Olav Daatland og Per Erik Solem at eldrepolitikk 

handler om mer enn bare eldreomsorg. De definerer sitt syn slik: 

Med eldrepolitikk sikter vi til de ordninger som samfunnet gjennom politiske vedtak 

har etablert for å legge til rette for eldre år og eldre mennesker. Begrepet 

eldrepolitikk har gradvis kommet til erstatning for det snevrere eldreomsorg for å 

understreke at eldrepolitikken dreier seg om mer enn pleie- og omsorgstjenester.  

  De eldrepolitiske tiltakene er i all hovedsak to typer. For det første er det 

pensjoner og andre kontantytelser som skal sikre forsørgelse og økonomisk trygghet i 

eldre år. Dernest er det pleie- og omsorgstjenester som skal sørge for nødvendig 

hjelpe og pleie og dermed trygghet når en ikke lenger klarer seg ved egen hjelp. 

(Daatland & Solem 2011: 239) 

I denne oppgaven vil jeg ikke gå inn på temaet politikk rundt pensjons- og kontantytelser, 

slik Daatland og Solem beskriver som en del av eldrepolitikken. Ettersom oppgavens 

problemstilling fordrer en undersøkelse av helse- og omsorgstjenester er dette fokuset som vil 

bli overholdt. Grunnen til at jeg har valgt å ha med sitatet fra denne boken er for å påpeke at 

eldrepolitikk også omhandler mer enn bare helse- og omsorgstjenestene, og at denne 

oppgaven dermed ikke vil kunne generalisere hvordan politikken som helhet omtales i 

mediene. Fokuset vil heller være hvordan en enkelt, men betydelig del av eldrepolitikken får 

presseoppslag.  

 

2.4.1 Helse- og omsorgspolitikken da og nå 
Daatland og Solem hevder at eldreomsorg på starten av 1950-tallet var så å si ensbetydende 

med aldershjem. Det de mener med dette er at de som falt utenfor familiens såkalte 

sikkerhetsnett, og ble for gamle, ble til et ansvar for fattigforsorgen. Fattighuset var i stor 

grad bebodd av eldre, noe som etter hvert førte til at de skiftet navn og regime til gamlehjem. 

Her var mange av hjemmene åpnet på privat initiativ for grupper av eldre fra bestemte 

yrkesgrupper og lignende. Det offentlige startet også etter hvert opp med et slikt tilbud til alle 

som trengte det, og ikke bare de fattige. På denne tiden var de private tilbudene mer å regne 

som selvstendige hushold enn hva det kommunale tilbudet var, og de private boligene hadde 

derfor mange kjennetegn som senere kom til å fungere som en modell for hvordan de 

moderne aldersboligene i dag har blitt til (Daatland & Solem 2011:245). 
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På et tidlig tidspunkt var fattigforsorgen, noe som tok seg av de som havnet utenfor familiens 

pleie, men dette var ikke noen form for garanti man hadde. Storsamfunnets hjelp var absolutt 

å se på som en slags siste skanse etter at man ikke kunne få hjelp noe annet sted, og dette var 

i stor grad behovsorientert. Det vil si at det var nødvendig å kunne dokumentere økonomisk 

eller annen sosial nød. Fra siste delen av 1800-tallet endret dette seg, og et sterkere offentlig 

engasjement ble satt til verks. Tjenestene til de fattige ble støttet økonomisk av utsatte 

yrkesgrupper gjennom trygdeordninger og finansieringen av dette var i stor grad bygget opp 

gjennom et forsikringsprinsipp (Heløe 2010:70). Her ser vi tydelige konturer av hva som 

senere skulle danne grunnlaget for det vi i dag kaller velferdsstaten. De innbetalingene som 

ble gjort for å støtte opp under fattigforsorgen, er sammenlignbart med skatten vi betaler i 

dag for at vi skal kunne motta de helse- og trygdetilbudene vi har her til lands. Fra 1967 har 

vi hatt loven som har blitt kalt folketrygdloven. Denne har vært med på å samle flere 

sosialpolitiske områder inn i en felles politikk. Dette omfatter blant annet fattig- eller 

omsorgsforsorgen, barnevernet og lov om psykisk helsevern (Heløe 2010:71). 

 

Helse- og omsorgspolitikken strekker seg mange år tilbake i tid, og det illustrerer godt hva 

Eide og Hernes diskuterer (med fokus på journalistikken) i sin bok Død og Pine! Om 

massemedia og helsepolitikk, som jeg introduserte i forrige kapittel. Til tross for at denne 

boken diskuterer mediedekningen av dette politiske temaet med utgangspunkt i hvordan 

situasjonen var i 1987, viser den historiske utviklingen, slik fortalt av Heløe, at helse- og 

omsorgspolitikken har vært et viktig tema i samfunnet i lang tid. Dette historiske perspektivet 

kan være nyttig å ha med seg når vi videre skal se på hvordan eldreomsorgen omtales i både 

litteratur og mediene i dagens situasjon.  

  Heløe (2010) hevder at pleiebehovet for eldre bare øker, fordi det stadig blir flere og 

flere eldre her til lands. Da boken Velferd på avvier? ble skrevet i 2010, var det eldre 

mennesker som utgjorde omtrent en tredjedel av alle innleggelser på norske sykehus. Det er 

anslått at behovet for helse- og omsorgspersonell vil dobles de neste tiårene, fra den dagens 

nivå på omtrent 110 000 helsearbeidere. Allerede i 2013 hadde tallet rundet 130.000 (se 

tabell på side 24). Daatland og Solem (2011) omtaler situasjonen i de senere års eldrepolitikk 

som under en krise innen både forventinger og ressurser. Til tross for at tilgangen på tjenester 

her til lands er såpass høy, til sammenligning med mange andre land, er situasjonen beskrevet 

som ikke optimal, og denne sektoren har mottatt mye kritikk. Daatland og Solem hevder mye 

av det samme som fremgår i NHO Service’s dokument Statistikk og Trender, nemlig det at 
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stadig flere benytter seg av hjemmetjenester fordi den generelle folkehelsen har blitt såpass 

bra, at flere klarer seg i sitt eget hjem lenger enn tidligere (Daatland & Solem 2011:257). 

Nåtidens eldrepolitikk har gitt de eldre en økonomisk og helsemessig trygghet når de går inn i 

sine eldre dager, men Daatland og Solem ser også problemer med denne livssituasjonen. De 

hevder at til tross for at eldreomsorg har blitt en rettighet man har  som innbygger her til 

lands, har en studie gjort av Peter Townsend, en engelsk forsker, tatt for seg spørsmålet om 

de eldre har blitt gjort til samfunnets klienter. De legger frem Townsends forskning, som 

søker å utforske om de eldre mister sin status og blir en byrde for samfunnet når de går over i 

pensjonistenes rekker. De mener dog at argumentasjonen han legger frem, i det han hevder er 

et empirisk belegg for sin tese om ”den strukturelt skapte avhengigheten” i hjemlandet 

England, ikke nødvendigvis er gyldig for norske eller nordiske forhold. Dette forklarer de 

med belegg i undersøkelser som har blitt gjennomført, som viser at flertallet her til lands ser 

positivt på å pensjoneres og finner seg godt til rette i tilværelsen som pensjonist. På den andre 

siden hevder de også at man ikke bare kan se på pensjonssituasjonen som en utelukkende 

positiv gode. Dette begrunnes i at dersom man tidligere har høy utdanning og et yrkesliv som 

matcher dette, vil det å skulle gå over i pensjonistenes rekker, som assosieres med lavere 

status enn arbeider, ikke være en lik situasjonsendring for alle (Daatland & Solem 2011:257). 

Leif Arne Heløe tar også for seg dette i den allerede nevnete Velferd på avveier? Her forteller 

han om en politikk som sikter på å holde folk i arbeid så lenge som mulig, hvor den statlige 

pensjonsalderen er 67 år. Selve alderen folk går ut med pensjon, legges ikke vekt på som å 

være det viktigste her, men at de eldres stemme faktisk blir hørt på samme måte når de er 

pensjonerte og beroende på å motta sine ytelser fra staten, som da de selv var bidragsytende 

til samfunnet (Heløe 2010:245). 

 

2.4.2 Privatisering av helse- og omsorgstjenester 
Det jeg til nå har presentert, er teori og historisk bakgrunn for hvordan det statlige – og 

kommunale helse- og omsorgspolitikken har utviklet seg til dit vi er i dag. Jeg har også sett 

litt på hvordan pensjonisttilværelsen oppleves fra de som er i situasjonen. Men det er jo som 

kjent ikke slik at det bare er offentlig drevne helse- og omsorgstjenester her til lands. 

Bransjen NHO Service representerer, består av privat drevne sykehjem, hjemmetjenester og 

sykehus med mer. Dette er også et viktig tema innen politikken, da det er mange som er for, 

og dertil mange som er imot private helseforetak. Venstresiden av politikken er den som 

tydeligst har vært motstander av de privat drevne helseforetakene. I Soria Moria-erklæringen, 
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som ble skrevet etter at vi fikk et regjeringsskifte i 2005 (Bondevik 2-regjeringen bestående 

av Høyre, KrF og Venstre ble erstattet av Arbeiderpartiet, SV og SP), skrev regjeringen at de 

ville ”avgrense omfanget av avtaler mellom regionale helseforetak og private, kommersielle 

sykehus” (Heløe 2010:255). Det viste seg å ikke bli slik det stod skrevet i erklæringen, og 

etter valget i 2009 bebudet regjeringen, som fremdeles var rød-grønn, at man skulle bruke 

private sykehustjenester likevel. Dette for å få ned behandlingskøene. Denne prioriteringen 

ble gjort innen sykehustjenestene, og kan sånn sett ikke vise til holdninger de to politiske 

sidene har til privatiseringen innen eldreomsorg. Det viser likevel tydelige holdninger i 

politikken. Venstresiden har i hovedsak vært langt mer negativt innstilt til privatiseringen enn 

hva høyresiden av politikken har vært. Ser man for eksempelvis på de politiske partiene 

Høyre og Arbeiderpartiet, ser man veldig tydelige forskjeller i hva de mener riktig vei å gå 

innenfor helsesektoren. Høyre tror på en miks av det private og offentlige. Dette for å få ned 

helsekøene samtidig som at det offentlige skal ta regningen (Høyre 2015). Arbeiderpartiet på 

sin side mener at kommersialiseringen av helsevesenet vil føre til økte egenandeler, og et 

samfunn der penger til slutt blir viktigere enn helse. De tror, som de selv hevder, ikke på 

kommersialisering av helsevesenet (Arbeiderpartiet 2013). Jeg velger å trekke frem Høyre og 

Arbeiderpartiet ettersom dette er de to største, og tydeligste motstanderne i dagens politikk. 

Det er også en avgjørende faktor at foregående regjering ble ledet av en statsminister fra 

Arbeiderpartiet, og nåværende regjering ledes av en statsminister fra Høyre. I den såkalte 

Sundvollen-plattformen som ble utarbeidet etter den blå regjeringens (her ble regjeringen 

bestående av Arbeiderpartiet, SV og SP erstattet med Høyre og FrP) valgseier i 2013, står det 

skrevet at de ønsker å ”øke kjøpet av private helsetjenester for å redusere helsekøene, jf 

samarbeidspartiene” (Regjeringen Høyre og FrP 2013:43). Nok en gang er dette et eksempel 

som går på sykehusene, men dette illustrere også svært godt hvilket syn den blå regjeringen 

har på bruk av private helsetjenester innenfor den offentlige helsepolitikken.  

I introduksjonskapittelet nevnte jeg enkelte nøkkeltal fra pleie- og omsorgstjenestene som 

leveres i kommunene. På neste side presenteres hele tabellen som er hentet fra Statistisk 

Sentralbyrå. De har kartlagt store deler av hvordan eldreomsorgen ser ut i tall, og dette gir en 

god innsikt i hvordan fordelingen av markedet ser ut i dag. Denne viser data om andelen 

private sykehjemsplasser, samt andelen av privat leverte hjemmetjenester, som hjemmehjelp, 

her kalt praktisk hjelp, og hjemmesykepleie.  
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Pleie- og omsorg 

Nøkkeltall 

2013 2012-2013 2009-2013 

 Brukere av 

omsorgstjenester 

Prosentvis endring 

I alt 271 406 0,0 1,9 

Berre praktisk hjelp 40 991 -2,7 -9,5 

Berre heimesjukepleie 75 011 2,3 12,8 
 

Både praktisk hjelp 
og heimesjukepleie 

63856 
 

1 
 

1,9 
 

Tidsavgrensa opphald 
i institusjon 

9082 
 

-8,3 
 

-5,4 
 

Langtidsopphald i 
institusjon 

33968 
 

-0,1 
 

-2,4 
 

Andre tenester til 
heimebuande 

48498 
 

-0,8 
 

2 
 

    

Helse- og 
omsorgsinstitusjoner 

   

Plassar 41594 -0,3  

Delen private plassar 10,2 6,6  

Andel plasser i 
brukertilpasset 
enerom m/ eget 
bad/wc 

79,9 
 

3,1 
 

32,7 
 

Legetimer pr. uke pr. 
beboer i sykehjem 

0,46 0,46 35,3 

 
 
 

   

Personell i 
omsorgstenestene 

   

Årsverk 132694,22 1,2 7,5 
Andel årsverk i 
brukerrettede tjenester 
m/ fagutdanning 

74 0 
 

2,8 
 

Andel legemeldt 
sykefravær av totalt 

8,6 
 

-4,4 
 

-9,5 
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antall kommunale 
årsverk i brukerrettet 
tj 
    
Utgifter i 
omsorgstjenestene 

   

Omsorgstjenestene 94456050 4,7 26 

Samhandling 5486819 7  

Tabell 2.1 

Kilde: SSB http://ssb.no/pleie 

 

Det er mye nyttig denne tabellen kan fortelle oss. For det første er det svært interessant at 

andelen private plasser innen helse- og omsorgsinstitusjoner har økt med 6,6 prosent fra 2012 

til 2013. Til sammenligning minsket det totale antallet plasser med 0,3 prosent. Dette var 

under perioden hvor den rødgrønne regjeringen hadde makten. I Arbeiderpartiets 

partiprogram for perioden 2009 til 2013 står det blant annet: 

 

”På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige 

tilbud som omfatter alle. Hvordan vi organiserer dette tilbudet avhenger av hva som 

er best for innbyggerne. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller 

kommersialiseres” (Arbeiderpartiet, Partiprogram 2009). 

 

Statistikken fra SSB viser at den politiske plattformen som Arbeiderpartiet har valgt å 

kommunisere, ikke henger sammen med hvilke tiltak som faktisk har blitt gjennomført.  

I innledningskapittelet nevnte jeg at NHOs rapport ’Statistikk og trender 2014’ fortalte om at 

eldre stadig får bedre helse, og kan bo i sine hjem lengre enn tidligere. Med unntak av i 

sektoren for bare praktisk hjelp i hjemmet, har både hjemmesykepleien og kombinasjonen av 

praktisk hjelp og hjemmesykepleie økt fra 2012 til 2013. Dette er med på å underbygge 

NHOs teorier, og man ser faktisk at andelen sykehjemsplasser, og antallet brukere av disse 

har gått ned i både perioden 2012-2013 og 2009-2013.  

I avsnittet som omhandler eldrepolitikken da og nå, poengteres det at behovet for ansatte 

innen pleie- og omsorgstjenestene bare vil fortsette å øke med årene som går, og vi ser av 

statistikken fra SSB at dette har vist seg å være tilfelle i perioden 2009-2013. Utgiftene i 

omsorgstjenenestene har alene økt med 26 prosent, og andelen årsverk innen bransjen har økt 

med 7,5 prosent på fire år. Av disse var 2,8 prosent personer med fagutdanning. 
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2.5 Oppsummering av kapittelet 
I dette kapittelet har jeg tatt for meg relevant teori innen de områdene oppgaven tar sikte på å 

dekke. Vi startet med å se på norsk pressehistorie. Her gav jeg et kort overblikk over hvordan 

den tidligere partipressen i Norge så ut, og hvordan denne politiske delingen av avisene til 

slutt opphørte. Jeg har også sett på hvilke forventninger det stilles til pressen, og dens 

samfunnsrolle. 

  I forkant av introduksjonen til temaet eldreomsorg la jeg frem en del teorier rundt 

lokaljournalistikk. Dette ble gjort ettersom det har vist seg at en stor del av de artiklene som 

oppgaven tar sikte på å analysere stammer fra lokalmedier. I dette avsnittet diskuterte jeg 

forskjellene mellom en lokalavis og en riksavis, og så på hvilke etiske utfordringer som 

kunne være aktuelle å ta hensyn til når man som lokaljournalist dekker helserelatert 

nyhetsstoff. Her ble studien som Birgit Røe Mathisen har utført, min hovedkilde for 

diskusjonen jeg la opp til, men jeg har også valgt å trekke inn teoriene til Martin Eide og 

Gudmund Hernes i dette avsnittet. De har skrevet veldig generelt om massemedia og 

helsepolitikk, hvor Mathisen har skrevet mer spesifikt om lokaljournalistikken. Å se disse 

opp mot hverandre gjorde at man fikk et noe mer nyansert bilde av situasjonen i 

pressedekningen av helsestoff, samtidig som at man kunne trekke paralleller for å se på 

forskjeller og ulikheter mellom de to ulike tidspunktene deres respektive publikasjoner ble 

gitt ut. Henholdsvis 1987 og 2010. Det er likevel mye slik jeg har poengtert i 

introduksjonskapitlet, at selve grunnteorien bak hvordan helsestoff dekkes, er den samme nå 

som den var i 1987. Dette er et nyttig aspekt å ha med i studien ettersom det gir en god 

innsikt i denne avissjangeren, som viser seg å være den mest representerte i det ferdige 

utvalget som skal analyseres.  

  Jeg har introdusert eldreomsorg som et tema, med bakgrunn både i litt lettere 

historikk, men jeg har også presentert teori på feltet. Jeg har presentert ulike syn på aldring 

og eldreomsorg, diskutert ulike politiske ståsteder (primært med tanke på Arbeiderpartiet og 

Høyre) og jeg har vist til statistikk som viser veldig konkret hvordan den kommunale 

eldreomsorgen er bygget opp og hvordan utviklingen har vært her de siste fire årene. 

Statistikken jeg viser til, er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, og er den mest oppdaterte 

statistikken som finnes på dette i skrivende stund.  

  Som en oppsummering av statistikken jeg har presentert, har jeg sammenlignet 

utviklingen disse tallene viser, med den politiske plattformen til Arbeiderpartiet, og for 

eksempel funnet ut at deres planer om å holde helse- og omsorgssektoren, inkludert 
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eldreomsorgen, fri for privatisering, ikke så ut til å holde. I deres periode i regjering har 

private tilbud, som har blitt benyttet av kommunene, økt med hele 6,6 prosent bare fra 2012 

til 2013.  

  Kapitlet har tatt for seg fire isolert sett store temaer som norsk pressehistorie, 

lokaljournalistikk, eldreomsorg og dens historie, samt privatiseringen av helse og 

omsorgstjenester. Disse temaene er alene så store at det kan skrives lange avhandlinger om 

hvert enkelt tema, derfor er det som blir trukket frem i denne oppgaven svært forenklede 

introduksjoner til hvert emnene. Alle danner en basisforståelse for den analysen som vil bli 

presentert senere i oppgaven, og er dermed svært relevante å ha en viss forkunnskap om før 

man forsyner seg av datamaterialet som har blitt samlet inn til analysen.  

  Jeg kommer til å primært bruke teoriene knyttet til lokaljournalistikk, pressens 

samfunnsrolle og den tidligere arbeiderpressen i det videre arbeidet med denne oppgaven. 

Teoriene om eldrepolitikk er inkludert i dette kapitlet ettersom dette danner et godt bakteppe 

for å kunne se på hvordan de politiske aktørene i Norge forholder seg til eldreomsorgen. De 

politiske aspektene ved dagens eldrepolitikk vil være blant det som kommer til syne 

igjennom analysen jeg skal presentere, derfor er også dette teorier som kan anses som 

relevante i fortsettelsen. 

 Teoriene lagt frem i dette kapittelet danner grunnlaget for en forståelse av hvordan 

mediene arbeider, i tillegg til hvordan eldreomsorgen historisk sett har utviklet seg dit den er 

i dag, og hvordan den prioriteres i politikken. Mediene skal ideelt sett følge sitt 

samfunnsoppdrag og avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet, samtidig som at de skal 

ivareta folkets interesser i samfunnsdebatten. Innen politikken kan vi se at temaet 

eldreomsorg splitter partiene i hva som er best egnet måte å tilby en så god som mulig 

tjeneste for alle med behov. Hvordan ser denne konflikten ut i media? Dette er noe av det 

oppgaven videre vil ta sikte på å besvare. Jeg har introdusert teorier om partipressen, og det 

vil være interessant å se på om tidligere holdninger fra avisenes partitilknytning har noe å si 

for dagens mediedekning.  

  Til tross for at samtlige emner som dette kapittelet tar for seg har klare forskjeller, har 

de likevel en viss relevans til hverandre. Norsk pressehistorie kan for eksempel ha en 

relevans for eldreomsorgen da man kan se på hvordan dette temaet har blitt omtalt i mediene, 

historisk sett. På samme måte kan man se på hvordan lokaljournalistikken tar for seg 

privatiseringen av helse og omsorgssektoren. Dette er kun et par eksempler som viser hvor 

relevant disse emnene kan være for oppgaven og dens diskusjon. Jeg mener dermed at 

samtlige teorier har sin rette plass i dette kapitlet og utgjør en helhet i den videre diskusjonen.  
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De elementene ved dette kapitlet som finnes relevante for diskusjonen som kommer til å 

legges frem i kapitlet som følger. I neste kapittel vil jeg presentere metoden som benyttes i 

denne oppgaven. Her vil jeg diskutere hvordan jeg har kommet frem til det utvalget som 

videre skal analyseres. I denne forbindelse vil også søkestrengen som har blitt laget, 

diskuteres. Jeg vil diskutere svakheter og styrker ved selve utvalget, men også trekke 

søkestrengen inn som en faktor i denne forbindelsen. Videre vil de metodiske kriteriene som 

går på generaliserbarhet, validitet og reliabilitet diskuteres i lys av forskningsopplegget som 

har blitt laget til denne studien. Kodeboken, og hvordan verdiene, enhetene og variablene 

tilhørende spiller inn på studien vil også bli diskutert nøye i dette kapitlet.  
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3 Metode 
I dette kapitlet kommer jeg til å presentere begrunnelser for de metodiske valgene som har 

blitt gjort i forbindelse med denne studien. Jeg vil starte med å presentere hvordan jeg har 

kommet frem til den søkestrengen som ble benyttet for å hente ut enheter til analysen som 

blir presentert i neste kapittel. Deretter vil jeg diskutere utvalget og begrunne de valgene som 

har blitt gjort ved å sortere dette. Det jeg kommer til å diskutere her, vil være de mest 

alvorlige skjevhetene som kommer til syne i utvalget jeg har gjort, som det også vil være 

nødvendig å ha poengtert før selve undersøkelsen presenteres og diskuteres.  

Videre vil jeg diskutere metodiske kriterier som generaliserbarhet, validitet og reliabilitet. 

Viktige aspekter som tas med her vil være hvorfor og hvordan metoden jeg benytter er riktig 

for å finne ut av det oppgavens problemstilling fordrer.  

 

3.1 Om kvantitativ metode 
Ettersom problemstillingen til denne oppgaven fordrer at jeg skal kunne gi et konkret svar på 

hva den etterspør, er jeg nødt til å sikre at metoden som benyttes er egnet til akkurat dette 

formålet. Problemstillingen sikter altså på at jeg skal kunne legge frem et resultat som kan 

generalisere til en større gruppe, i vårt tilfelle den norske pressen. Metoden jeg har kommet 

frem til at vil være mest hensiktsmessig å benytte i dette tilfellet, er dermed en kvantitativ 

innholdsanalyse. Målet med en slik kvantitativ analyse er å veldig enkelt forklart gjøre om 

kvalitativt innhold til numerisk materiale, som jeg videre kan bruke til å forklare tendenser 

som forekommer i det samlede antallet tekster jeg har analysert.  

Kimberly Neuendorf har i sin bok The Content Analysis Guidebook beskrevet grundig 

hvordan en kvantitativ innholdsanalyse foretas, og tar for seg mange viktige aspekter rundt 

dette som forskningsmetode. Hun definerer denne forskningsmetoden slik: 

 

Content analysis is a summarizing, quantitative analysis of messages that relies on 

the scientific method (including attention to objectivity-intersubjectivity, a priori 

design, reliability, validity, generalizability, replicability, and hypothesis testing) and 

is not limited as to the types of variables that may be measured or the context in 

which the messages are created or presented (2002:10). 
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 Hun trekker altså frem her en rekke kriterier som denne vitenskapelige metoden baseres på. 

Blant annet objektivitet-intersubjektivitet, som handler om at forskeren i så stor grad som 

mulig skal forsøke å holde egne referanser og forkunnskap så langt ute av bildet som mulig 

når undersøkelsen gjøres. Hun trekker også her frem a priori forskningsdesign som går ut på 

å faktisk utforme undersøkelsen før man har resultatene. På denne måten kan man unngå å 

basere undersøkelsen på resultater som allerede er innhentet (Neuendorf 2002:11). Videre 

peker hun på reliabilitet, validitet og generaliserbarhet. Jeg kommer til å gå nærmere inn på 

disse kriteriene senere i dette kapitlet.  

 Et annet kriterium innen innholdsanalyse, som Neuendorf peker på, er muligheten til 

å reprodusere studien, men med andre caser eller en annen kontekst for å oppnå samme 

resultat. I boken er dette kriteriet som kalles replicability. Grunnen til at dette pekes på som et 

viktig kriterium, er for å sikre at forskningsmetoden som har blitt benyttet innehar de 

kvalitetene som forventes av en generaliserende studie, og at andre forskere kan teste 

forskningsopplegget og bedømme dette til tilstrekkelig. Hun presenterer her også ulempen 

med innholdsanalyser i lys av dette, da det blant annet er pekt på av Hogenraad og Mckenzie 

(1999), at enkelte meldinger og tekster kan være historisk festet og dermed ikke mulig å gjøre 

en repetert sampling av (Neuendorf 2002:13). Det siste punktet Neuendorf har i den generelle 

beskrivelsen av innholdsanalysens kriterier, er hypotesetesting. Generelt sett er metoden 

ansett for å være såkalt hypotetisk deduktiv, hvilket vil si at man med utgangspunkt i teorier 

lager hypoteser (Neuendorf 2002:13). 

  Jeg har forsøkt å holde meg så tett opptil kriteriene for en korrekt kvantitativ 

innholdsanalyse som mulig. I neste avsnitt vil jeg gå in på hvordan jeg har kommet frem til 

hvordan jeg definerte søkeordene jeg benyttet meg av for å komme frem til det utvalget som 

til slutt skulle bli grunnlaget for analysen. Selve utvalget vil også bli utredet i et eget avsnitt. 

For å kode enhetene som har blitt valgt ut, har jeg benyttet meg av programmet NVivo. Dette 

lar deg importere en og en tekst, hvorpå man kan legge inn metadata til enhver enkelt tekst. 

Dette kan man igjen bruke til å filtrere ut artikler som f. eks har den ene eller andre koden 

lagt inn. Et eksempel på dette er om jeg skulle finne ut at flere artikler var fra den samme 

avisen, vil jeg kunne filtrere ut kun resultatene fra denne avisen etter at alle artiklene var 

kodet. På denne måten kan jeg lett generere statistikk basert på resultatene, som igjen vil 

viser veldig godt hvilke tendenser som kommer til syne.  
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3.2 Utvalg 
I dette avsnittet vil jeg presentere hvordan jeg kom frem til det utvalget jeg endte opp med å 

analysere. Her vil jeg diskutere hvordan jeg definerte tidsperiodene jeg hentet utvalget fra, i 

tillegg til hvordan jeg har valgt å hente ut artiklene som danner grunnlaget for analysen som 

har blitt gjennomført.  

  Oppgaven tar høyde for å analysere avisartikler som omhandler svikt – et tema med 

en negativ konnotasjon. Dette har også vært nødvendig å ta høyde for i datainnsamlingen, for 

å få relevante resultater for det som skal undersøkes.  

 

3.2.1 Søkestreng, grovutvalg og analyseperiode 
Mediene består ikke bare av aviser. Man har også TV, radio, sosiale medier og mye mer. Det 

finnes likevel begrensninger for mye man kan ta for seg av datamateriale når man skal utføre 

en analyse tilpasset denne oppgavens omfang. Jeg har derfor valgt å analysere artikler hentet 

fra papiraviser. Både fordi fordi dette gir meg enklere tilgang på lokalnyheter enn for 

eksempel TV eller radio ville gjort, men også med tanke på de tidsbegrensingene jeg har stått 

overfor.  

  For å finne et passende utvalg av enheter å analysere har jeg benyttet meg av Atekst 

fra Retriever. I dette verktøyet, som er Skandinavias største digitale nyhetsarkiv (Retriever, 

udatert), har man store deler av det norske presselandskapet samlet i en database. Databasen 

inneholder både artikler fra nettaviser og trykte publikasjoner og aviser. Jeg startet med å 

definere hvilket tidsrom jeg ville begrense søket til, og valget falt på å starte 1. januar 2005, 

ettersom dette var et år hvor man hadde et regjeringsskifte. Jeg ønsket også å kun analysere 

papiraviser. Dette valgte jeg å gjøre fordi de har mange elementer ved seg som man kan 

benytte i kodingen som ikke nettartikler har. Papiravisene har for eksempel layout, bildebruk 

og seksjonsinndeling som er langt enklere å analysere enn hva artikler i nettaviser har. 

  At jeg har valgt å utelate artikler fra nettaviser, vil kunne oppfattes som et tap sett i 

forhold til at mange potensielle artikler som kunne belyst problemstillingen, vil bli utelatt. 

Dette er noe som har blitt vurdert nøye før en endelig beslutning ble tatt. Grunnen til at 

nettaviser har blitt bevisst utelatt fra undersøkelsen er fordi dette både vil gjøre utvalget mer 

oversiktlig, og fordi, som allerede nevnt, er papiraviser langt enklere å sortere basert på 

artikkelstørrelse, bildebruk, plassering i avis og type redaksjon som står bak artikkelen. I 

tillegg er disse artiklene statiske, og det vil ikke forekomme noen sjanse for at artiklene blir 

redigert etter at det er hentet fra databasen, noe som potensielt vil kunne skje med nettartikler. 
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Dette i seg selv er ingen grunn til å utelate nettartikler fra utvalget, men de faktorene jeg har 

beskrevet som gjør en papirartikkel lettere å klassifisere er en veldig avgjørende for hvorfor 

jeg har foretatt det valget som jeg har gjort.  

Mer om hvordan jeg har valgt å kode artiklene vil bli tatt opp senere i dette kapitlet. 

Ettersom selve nøkkelordet for oppgaven har vært ’eldreomsorg’ falt det naturlig å bruke 

dette til å utføre første pilotsøk i Atekst, for å se tendenser i avisartiklene som kunne brukes 

for å utbrodere et søk som til slutt skulle bli til den endelige søkestrengen jeg skulle benytte 

meg av i denne undersøkelsen. Jeg startet opp med å søke etter eldreomsorg*. Ved å 

inkludere ”*” tar søkemotoren med alle resultater som starter med ’eldreomsorg’, inkludert 

eksempelvis eldreomsorgen, eldreomsorgspolitikk også videre.  

Da jeg hadde utført dette søket fikk jeg opp en graf som så slik ut:  

 
I denne grafen ser vi at spesielt valgårene 2011 og 2013 hadde en høy andel artikler relatert 

til søkeordet. Å velge disse to årene som et utgangspunkt for å bestemme enheter virket som 

en god ide, men jeg ønsket et større mangfold å velge fra, og har derfor valgt å også inkludere 

valgårene 2007 og 2009. Dette var de forrige kommune- og stortingsvalgsårene. Også her er 

omtalen av søkeordet høy, så dette ville føre til at jeg fikk en god del resultater å velge i. 

Antallet artikler fra hvert år er en av grunnene til at disse fire årene ble valgt ut, men utvalget 

er også gjort på grunn av sannsynligheten for å finne kritiske artikler som omtaler 

helsevesenet, privat eller offentlig. Før valgkamper og i de inneværende årene for disse, er 

politiske stridsspørsmål svært aktuelle å ta opp for avisene. 
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Da årene jeg har hentet analyseenhetene fra var ferdig definert, gjorde jeg en del stikkprøver 

blant artiklene som lå i Atekst for å finne andre ord som kunne inkluderes i søket, for å spisse 

søket mer. Dette ville gjøre søket mer treffsikkert og redusere antallet artikler som måtte 

lukes vekk fordi de ikke var relevante. Etter å ha lest en del av artiklene kom jeg frem til at 

mange handlet om svikt eller uverdige forhold. I disse artiklene var disse ordene eksplisitt 

nevnt og er ikke en konnotasjon jeg selv har hentet ut av artiklene. Derfor valgte jeg å 

inkludere disse ordene, med flere varianter. Min endelige søkestreng ble seende slik ut: 

”Eldreomsorg* AND (svikt OR *verdig*)”. 

  Her inkluderes alle varianter av ord som starter på ’eldreomsorg’ i tillegg til at 

artiklene må inkludere enten ordet svikt eller ord som inkluderer ’verdig’. Verdighet eller 

lignende er et godt eksempel på dette. Oppgavens problemstilling fordrer at jeg skal se på 

svikt i eldreomsorgen og hvordan denne omtales i media. Dette blir rent eksplisitt tatt høyde 

for ved å utføre søket slik som det har blitt gjort i dette tilfellet. 

  Dette vil ikke gi et riktig bilde av hvordan eldreomsorg omtales som et eget tema, og 

jeg kommer derfor heller ikke til å ville gjøre et forsøk på å generalisere dette basert på 

resultatene. Jeg vil dog forsøke å generalisere hvordan svikt i eldreomsorgen omtales, med 

bakgrunn i hvordan jeg henter ut dataenhetene som skal analyseres. Logikken som ligger bak 

valget av søkeord ligger i at jeg ønsker å utforske det som rent eksplisitt blir tatt opp i 

problemstillingen. Svikt i eldreomsorgen kan, og blir, omtalt uten at verken at ordet svikt, 

eldreomsorg eller verdig i det hele tatt nevnes, men dersom man skal ta forbehold om 

absolutt alle mulige formuleringer i artikler som tar for seg dette temaet, vil søkestrengen bli 

såpass omfattende at den til slutt også inkluderer resultater som ikke har noe med de vi skal 

undersøke å gjøre i  det hele tatt. I masteroppgaven Nye medier, gammel portvokter? Som ble 

skrevet ved Institutt for Medier og Kommunikasjon, har Thomas Ingebretsen i detalj diskutert 

utarbeidelse av en søkestreng for akkurat denne typen analyse. Han har selv utarbeidet en 

omfattende søkestreng i sin leten etter omtale av ulike stortingspolitikere i media, og deres 

bruk av sosiale medier. Mye av det han diskuterer er særdeles relevant for akkurat det jeg 

selv presenterer i denne oppgaven. Han peker på Soothill og Groovers (1997) teorier som tar 

for seg falske negativer og falske positiver. Førstnevnte er uønskede resultater, som rett og 

slett ikke er relevante. Falske positiver derimot er relevante resultater som uteblir fordi søket 

er for spesifikt (Ingebretsen 2014:31). Sannsynligheten for at en stor andel av relevante 

resultater har uteblitt i mitt utvalg er stor. Som allerede nevnt, er søket som jeg har 

gjennomført, vært spesifikt på tre utvalgte ord som er relatert til problemstillingen. Det som 

skiller mitt søk, og målet for det, fra Ingebretsens, er at han søkte etter redaksjonell omtale på 
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ulike politikere og fra ulike sosiale medier omtalt i ulike medier. Med andre ord var hans krav 

til resultatene i søket mye vanskeligere å spesifisere enn hva de jeg er ute etter i min studie.  

 

3.2.2 Utvalg  
Ved å bruke den beskrevne søkestrengen endte jeg opp med følgende graf: 

 
Her ser vi at fordelingen av artikler per år er slik: 

 

År 2007 2009 2011 2013 

Antall artikler 701 1258 1395 1146 

 

I hvert år har jeg valgt å ta med 10 artikler fra hver måned, hvilket gir et totalt antall på 480 

artikler som skal kodes og analyseres for å kunne svare på oppgavens problemstilling. 

Utvalget av artikler innen hvert år er gjort ved at jeg sorterte artiklene basert på relevans for 

søket og brukte Ateksts funksjon som lar deg markere de 20 første resultatene og lage en 

rapport som inneholder alle artiklene. Av disse 20 artiklene velger jeg annenhver artikkel, 

frem til jeg har fått de 10 som skal representere den aktuelle måneden. 

Utvalget som har blitt gjort er en variant av systematisk, tilfeldig utvalg. Dette innebærer at 

man velger ut artikler (eller enhver form for kodeenhet som skal innhentes) med et fast 

bestemt intervall. Det vil si at man for eksempel velger å plukke ut hver 15. kommentar i et 

kommentarfelt, for å analysere en nettdiskusjon. Det er en også en forutsetning at man starter 

på et tilfeldig nummer i rekken av kommentarer, slik at systemet man går etter ikke blir 

forutsigbart (Neuendorf 2002: 84). Det jeg har gjort tilsvarer denne måten å innhente enheter 
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på. Da jeg fikk Atekst til å sortere artikler basert på relevans, er de ikke sortert etter 

publikasjonsdato, noe som gjør at sakene som kommer med, for eksempel ikke er en sak med 

samme tema som tas opp av to forskjellige aviser på samme dato. Alle artiklene er fra ulike 

publikasjonstider, noe som gjør at når jeg velger å plukke ut annenhver artikkel av de 20 jeg 

har hentet fra hver måned, vil de ikke ha noen forutsigbar sammenheng. Til tross for at min 

måte å gjøre utvalg på svarer til idealet innen systematisk, tilfeldig utvalg vil jeg tillegge at 

utvalget som har blitt gjort også kan minne om såkalt klynge-utvalg (cluster sampling). Her 

gjør man et tilfeldig utvalg innen en gruppe med tekster som har blitt samlet sammen. Et 

eksempel som Neuendorf (2002:85) gir på dette, er da Lin (1997) samlet en hel ukes 

reklamesendinger fra beste sendetid på tv. Her var måneden og uken som det ble gjort utvalg 

fra, tilfeldig valgt. Dette er som kjent ikke tilfellet med utvalget jeg har gjort, og derfor mener 

jeg at cluster sampling ikke er en god betegnelse på det aktuelle utvalget gjort i denne 

oppgaven. Hadde årene, månedene eller ukene jeg hentet data fra, vært tilfeldige, kunne det 

vært det.  

Ettersom jeg har valgt 20 artikler fra hver måned, har dette medført at halvparten av artiklene 

vil bli luket ut for hver av disse månedene. Jeg velger altså ti av artiklene inn i utvalget. De 

siste ti blir forkastet. Fordelen ved å plukke ut dobbelt så mange artikler som jeg har mål om 

å analysere, er at jeg her vil få et større mangfold av aviser å velge artikler fra. Dersom jeg 

kun hadde hentet ti aviser fra Atekst, ville det potensielt kunne vært flere av disse ti som ikke 

kvalifiserte som relevante til å kodes inn i utvalget. Når jeg har 20 artikler å velge fra, har 

man her litt mer spillerom når det kommer til ikke-kvalifiserbare artikler.  

 

3.2.3 Endelig utvalg og koding i NVivo 
Da jeg hadde sortert ut 20 artikler fra hver måned i de fire årene, satt jeg med totalt 48 

dokumenter hvor samtlige artikler fra den aktuelle måneden var samlet. Fordelen ved å bruke 

programvare slik som NVivo til koding av artiklene er at man kan samle alle artikler fra en 

og en måned i ett dokument, og importere dette direkte inn i programvaren. Dette gjør 

kodeprosessen svært ryddig og oversiktlig. Når dokumentene var importert i programvaren 

lagde jeg en såkalt node for hver enkelt artikkel og sorterte disse etter måned og år. Fordelen 

ved denne typen nodeklassifisering er at man kan gå inn i det importerte dokumentet og 

markere den teksten som skal analyseres og velge at den skal sorteres på den og den måten 

samt påføres gitte verdier. Kodeboken, som vil bli diskutert senere i dette kapitlet, var lagt 

inn som en egen nodeklassifisering på forhånd. Dette gjorde at jeg kunne legge på alle 
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verdiene jeg ville sortere artiklene etter uten alt for stor jobb per artikkel. Arbeidet skulle 

likevel vise seg å være svært tidkrevende, og hele kodeprosessen tok derfor omtrent to uker å 

fullføre. 

  Ser man i datamaterialet som har blitt laget ut fra listen med ferdig kodede artikler, 

ser man at jeg kun har med 430 artikler i det endelige utvalget. Dette er fordi 50 av artiklene 

viste seg å være umulig å klassifisere med de variablene jeg hadde bygget opp kodeboken 

med. De var rett og slett irrelevante for det jeg hadde søkt etter i Atekst, og jeg fant det 

dermed ikke hensiktsmessig å inkludere de i studien. Selv ikke med ’ikke klassifiserbar’-

betegnelse ville det vært noe poeng å ta de med, da de verken ville styrke eller svekke noe 

ved studien. Man kan diskutere om dette har forekommet som et resultat av en dårlig eller for 

spesifikk søkestreng. Det at søkestrengen er veldig søkeordsspesifikk vil i utgangspunktet 

kun være med på å gjøre resultatene mer relevante, snarere enn tvert imot.  

 

3.3 Enheter variabler og verdier 
I dette avsnittet vil jeg legge frem elementer jeg mener har vært essensielle i oppbygningen 

av kodeboken som har dannet grunnlaget for avisanalysen i denne oppgaven. Enheter, 

variabler og verdier er alle vesentlige elementer i et kvantitativt forskningsopplegg, og dette 

avsnittet tar høyde for å kartlegge og diskutere disse elementene i lys av hva forskere innen 

humaniora definerer som viktige poenger med disse. Primært vil Kimberly Neuendorfs 

teorier legge grunnlaget for diskusjonen.  

 

3.3.1 Enheter 
En forskningsenhet er ’tingen’ som skal analyseres. Altså hva eller hvem som skal studeres. 

(Neuendorf 2002:13) Hver enkelt avisartikkel som inngår i det totale utvalget utgjør en 

analyseenhet i denne studien. Disse er filtrert ut kvalitativt fra utvalget jeg har hatt 

tilgjengelig. I utgangspunktet er de sortert ut ved at jeg velger ut annenhver artikkel som 

forekommer i dokumentene som er hentet ut fra Atekst. I noen tilfeller er ikke dette blitt gjort 

fordi det har forekommet irrelevante resultater. Disse har dermed blitt forkastet, som tidligere 

nevnt. Kriteriene jeg har stilt til artiklene for at de skal kvalifiseres som relevante for 

analysen er at de omhandler eldreomsorg som et eget tema, eller om de omhandler 

eldreomsorg sammen med andre politiske temaer i samme artikkel. Ordet eldreomsorg har 

ikke vært avgjørende for om artikkelen ble valgt ut. Alle artiklene er manuelt lest og tolket, 
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og om det viste seg at en artikkel konnotativt omhandlet temaet ble denne en del av 

enhetsutvalget.  

Kort oppsummert er altså avisartiklene jeg har filtrert ut av søket jeg har gjort i Atekst, 

kodingsenhetene som studiens analyse videre bygges på. Når jeg sier at analysen består av 

430 artikler, består den altså av 430 analyseenheter.  

 

3.3.2 Variabler, verdier og kodebok 
For å i det hele tatt kunne skille artiklene fra hverandre og begynne å spore tendenser som 

forekommer i de ulike dataenhetene, var jeg avhengig av kategorisere innholdet basert på 

verdier nedfelt i en kodebok. Ettersom problemstillingen fordrer at jeg skal finne ut om det 

finnes en forskjell i måten mediene omtaler svikt i eldreomsorgen, avhengig av om det er 

offentlige- eller private tilbydere som omtales, ble dette det overordnede målet når verdiene 

skulle fastsettes. For å skille enhetene kom jeg frem til en rekke kriterier jeg kunne sortere 

artiklene etter. Dette er overordnede kategorier som er tilpasset å kunne svare på 

problemstillingen etter beste evne. Kodeboken kan sees i sin helhet i appendiks 1. Her vil jeg 

presentere tankegangen bak de ulike kategoriene og verdiene som danner grunnlaget for 

kodingen.  

 Jeg har totalt nedfelt 10 overordnede variabler i kodeboken hvor hver variabel 

inneholder et ulikt antall verdier. Disse kategoriene er som følger: Dato, publikasjon, type 

avis, redaksjon, artikkelstørrelse, bilag, hvilken type helsetjeneste er det snakk om, tendens, 

bildebruk og bilderelevans. Disse kategoriene ble bestemt i forkant av innsamlingen av 

datamaterialet, da dette var noe jeg visste jeg kom til være nødt til å sortere artiklene ut fra. 

Verdiene som tilhører hver kategori ble først laget basert på hva jeg antok at kom til å være 

dekkende for de ulike artiklene. Etter en pilottesting kom jeg frem til at spesielt i kategorien 

’hvilken type helsetjeneste er det snakk om’ var ikke de verdiene jeg hadde nedfelt 

tilstrekkelige. En stor prosentandel hadde måttet blitt kodet som ’ikke-klassifiserbar’ dersom 

jeg ikke hadde gjennomført denne testen. Ettersom jeg anser denne kategorien som en av de 

viktigste i hele analysen var dermed en revisjon høyst nødvendig.  

Kort fortalt har variablene med de tilhørende verdiene blitt konstruert fordi jeg ønsket å vite 

så mye som mulig om hver dataenhet. Dette strekker seg fra hva slags publikasjon artikkelen 

er hentet fra, til hvor stor spalteplass den er viet og om den er negativ eller positiv til den 

aktuelle formen for eldreomsorg som omtales i artikkelen. Den tar også for seg bildebruken 

og om denne er relevant for saken. Der jeg referer til Ingebretsen (2013) når det kommer til 
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definering av søkestreng, ser jeg også til han ved selve gjennomførelsen av analysen og 

appliseringen av verdier til dataenhetene. Han har basert sin analyse på Broersma og Graham 

(2012). Undersøkelsen han har gjort av norske politikeres bruk av sosiale medier, og omtalen 

av disse i tradisjonelle medier viser en svært grundig analyse av hvordan omtalen er i 

mediene. Ettersom hans problemstilling er såpass spesifikk er også analysen formet deretter. 

Min problemstilling er ikke like spisset som det hans er, og jeg har dermed kunnet tillate meg 

å være mer generell i kategoriseringene. Jeg mener likevel at de verdiene og variablene som 

hver analyseenhet har blitt analysert med, er dekkende nok til å kunne kategorisere de 

nyhetsartiklene for å svare på problemstillingen. Dette vil komme frem i analysekapitlet. 

Prosessen jeg har fulgt for å utføre kodingen er så å si den samme som det Neuendorf (2002) 

beskriver i boken The Content Analysis Guidebook. Denne bygger på en lineær prosess hvor 

man starter med en teori som videre konseptualiseres. I dette steget defineres variablene som 

skal benyttes i studien. I neste steg operasjonaliserer man hvilke dataenheter som benyttes i 

studien. Her begynte jeg å utarbeide kodeboken som skal benyttes, bestående av de 

variablene man bestemmer seg for å benytte. Videre kommer det et veiskille om man koder 

enten ved menneskelig koding, eller om man lar en datamaskin kode for seg. Ettersom jeg har 

kodet alle artiklene manuelt, med unntak av datoene, som Atekst har sortert for meg, regnes 

denne studien som en menneskelig koding. Dette fordrer dermed opprettelsen av en kodebok 

og et kodeskjema. Begge disse har jeg benyttet meg av kodeboken har jeg laget selv, og 

kodeskjemaet er programvaren NVivo, som tidligere beskrevet.  

 I neste steg foretas utvalget av enhetene. Dette har jeg fortalt om tidligere i kapitlet og 

ser det ikke nødvendig å gå i detalj på hvordan dette foregikk, nok en gang. Neste punkt er 

mer relevant dersom man er flere kodere, men dette går ut på at man kan enes om hvordan 

man skal kode materialet  og at det er en felles forståelse av variabler og verdier. Ettersom 

jeg ikke har kodet med andre har jeg ikke gjennomført en slik trening, men kodeboken er 

likevel bygget opp med så gode forklaringer som mulig, for å ikke skape forvirring dersom 

noen skulle testet interkoderreliabiliteten i studien jeg har gjennomført. Til slutt kommer man 

til selve kodingen og rapporteringen (Neuendorf 2002:50-51). Det er denne delen av 

prosessen som har tatt mest tid, da alle verdier skal påføres hver enkelt av dataenhetene samt 

rapporteres og lages om til statistikk som kan brukes for å presentere funnene på en 

hensiktsmessig måte.  

  Fordelen ved å følge modellen som Neuendorf presenterer, er at den til enhver tid 

legger opp til muligheten for at noe kan gjøres feil. Måten strukturen legges opp tillater at 

man kan gjøre endringer før man går videre til neste steg, slik at ikke de feil som måtte være 
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gjort følger med hele veien til det ferdig kodede resultatet. Som nevnt viste pilottesten jeg 

gjennomførte at jeg manglet en del verdier innenfor noen av kodekategoriene. Det at jeg 

fulgte denne prosessmodellen gjorde at jeg kunne gå et steg tilbake og rette opp det som viste 

seg å være utilstrekkelig og gå videre med dette.  

 

3.4 Metodiske kriterier: Generaliserbarhet, validitet og 

reliabilitet 
Arbeidshypotesen for denne oppgaven har bunnet i den generelle oppfattelsen av medienes 

dekning av eldreomsorgen fra NHO sin side. Der har det blitt oppfattet slik at den private 

helsesektoren i langt større grad opplever negativ omtale i mediene enn hva statlig finansierte 

institusjoner gjør. Mitt oppdrag er å kunne gi et generaliserende svar på om denne hypotesen 

stemmer, eventuelt om den ikke stemmer i det hele tatt. Generaliserbarheten i mine resultater 

bunner igjen i utvalget jeg skal ta for meg. Dette er nødt til å kunne representere en større 

populasjon enn hva det faktisk er, og selv om mitt utvalg kun vil være en liten prosentandel 

av det totale mediebildet som dekker eldreomsorgen, er idealet at mitt utvalg vil kunne si at 

de øvrige avisartiklene som jeg ikke har tatt for meg, sier det samme som det jeg har 

konkludert med (Neuendorf 2002:12). 

Innenfor metodikken jeg skal benytte meg av for å svare på oppgavens problemstilling finnes 

det flere hensyn som må tas. Det holder ikke at resultatene alene er generaliserbare. Måten 

jeg gjør undersøkelsene på burde også svare til idealene om reliabilitet og validitet.  

  Reliabilitet går ut på hvorvidt resultatene blir de samme ved å utøve målingene flere 

ganger. Dette er spesielt viktig å fokusere på når det er mennesker involvert i kodingen 

(Neuendorf 2002:12). Det finnes flere faktorer som kan true reliabiliteten jeg forsøker å 

oppnå: primært gjelder dette om kodeskjemaet er dårlig utarbeidet, jeg som koder (eventuelt 

medkodere) er for dårlig trent innen kodingen, jeg rett og slett ikke strekker til med tanke på 

kapasitet eller eventuelle kodere som ikke følger retningslinjene gitt (Neuendorf 2002:145). 

Validitet går ut på at jeg undersøker det jeg faktisk sier jeg skal undersøke. Dette vil jeg 

etterstrebe ved å faktisk forholde meg nøye til problemstillingen, og utføre analyser relatert 

utelukkende til oppgavens tematikk.  
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3.4.1 Generaliserbarhet 
Tidligere i kapitlet tok jeg for meg hvordan Neuendorf definerer ulike typer utvalg av data. 

Hun hevder også at for at en studie skal kunne karakteriseres som generaliserbar for 

populasjoner eller universer (univers her kan defineres som eksempelvis hele avislandskapet i 

Norge), må samplingen gjøres tilfeldig og enhver enhet i dette universet må ha lik sjanse til å 

bli valgt ut (Neuendorf 2002:83). Som tidligere etablert er ikke dette måten jeg har valgt å 

gjøre dette, ettersom jeg har valgt å sortere ut en liste med artikler, og deretter velger 

annenhver av disse, altså systematisk tilfeldig sampling.  

 Ettersom jeg ikke har gitt alle enheter lik mulighet til å bli valgt ut på lik linje med 

alle andre, fordi artiklene er filtrert ut etter gitte kriterier, er heller ikke utvalget mitt mulig å 

hevde at er generaliserbart til hele universet som samtlige norske aviser danner. Ved å søke 

etter artikler slik jeg har gjort med min søkestreng utelates nemlig svært store deler av 

presselandskapet. Det ville ikke vært naturlig å gjøre en ren tilfeldig sampling av utvalget, 

ettersom dette ville generert et enormt datamateriale som. Dette utvalget ville naturlig nok 

heller ikke vært spesielt relevant i de fleste tilfellene.  

Det utvalget mitt faktisk sier noe om, er hvordan aviser som skriver rent eksplisitt om 

eldreomsorg, og svikt i denne sektoren, omtaler private og offentlige tjenestetilbydere hver 

for seg. Jeg mener utvalget som har blitt gjort, og de enhetene jeg har tilgjengelig er 

tilstrekkelige til å danne et godt bilde av det problemstillingen etterspør. Hvilke 

tjenestetilbydere har størst andel negative artikler, og hvem er det mest positiv omtale av?  

Resultatene vil ikke kunne si hvordan media omtaler eldreomsorg på et generelt basis, da jeg 

kun har etterspurt artikler med som inneholder ord med en negativ konnotasjon. Dette er noe 

jeg mener må presiseres, ettersom generalisering som regel forbindes med å kunne gi et 

hundre prosent riktig og dekkende svar på hvordan situasjonen er, noe denne studien ikke 

gjør.  

 

3.4.2 Validitet 
Som allerede nevnt har både validitet og reliabilitet to ganske enkle definisjoner, men på 

samme måte som at Neuendorf hevder at en innholdsanalyse kan være så enkel eller 

komplisert som man selv velger å gjøre det, mener jeg man kan se på disse to begrepene på 

samme måte.  

 Validitet kan anses som ikke-avgjørende for øvrige kriterier innen metodikken. 

Neuenforf eksemplifiserer dette ved å påstå at en undersøkelse ikke kan være gyldig (valid) 
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hvis den ikke er reliabel, presis eller nøyaktig. På den andre siden kan en undersøkelse være 

både reliabel, presis og nøyaktig – men likevel ikke gyldig (Neuendorf 2002:113). Det dette 

betyr, er at man er avhengig av samtlige metodiske kriterier for å kunne oppnå både full 

validitet og reliabilitet i en studie. Eksempelvis kan min studie både være presis og reliabel, 

men ikke valid, dersom utvalget mitt viste seg å bestå av artikler fullstendig uten relevans. 

Jeg ville gjort det jeg skulle, ved å påføre verdier og kode enhetene, men jeg ville fremdeles 

ikke undersøkt det jeg sa jeg kom til å undersøke. Med andre ord: Studien ville ikke oppfulgt 

kriteriene for validitet.  

  

Jeg mener undersøkelsen, som vil bli presentert i de påfølgende kapitlene, oppfyller de 

kravene som stilles til validitet ettersom utvalget og enhetene oppfyller de kriteriene som er 

satt. Meldingsenhetene inneholder budskap som er innenfor området jeg har satt ut for å 

undersøke, og de danner dermed det riktige grunnlaget for å kunne gjøre en metodisk korrekt 

analyse.  

 Neuendorf snakker om ekstern og intern validitet (2002:115). Der ekstern validitet er 

referert til som generaliserbarhet (som vi allerede har vært inne på), er såkalt intern validitet 

definert som hvorvidt vi undersøker enheter som er så virkelighetsnære som mulig, samt 

representativiteten til enheten. Ved virkelighetsnærhet bruker Neuendorf filmanalyse som 

eksempel. Analyserer man film ved å se den på et kinolerret, eller ser man den i en liten 

størrelse på en liten skjerm? Slike faktorer vil kunne spille inn i kodeprosessen, da detaljer 

som forekommer på kinolerretet vil kunne gå tapt ved å se filmen i lite format. I min 

undersøkelse har enkelte artikler ikke kunnet bli kodet ved å se på avislayouten direkte. Det 

jeg mener med dette, er at verktøyet som lar det eksportere artikler fra Atekst, normalt tar 

med avissiden som artikkelen er hentet fra når man trekker ut de artiklene man vil laste ned. I 

enkelte tilfeller, spesielt ved gamle artikler, har disse gått tapt. Dette har betyding for blant 

annet hvordan man koder størrelsen på artikkelen og bildebruken. Dette blir dermed ikke 

mulig å bestemme i disse tilfellene. Koden ’ikke klasifiserbar’ har dermed vært nødvendig å 

benytte i disse tilfellene. (Mer om koding og verdier senere i kapitlet). Jeg mener dog ikke 

disse tilfellene er graverende i forhold til å kunne opprettholde validiteten i studien, men 

ønsker å gjøre oppmerksom på dette, da det vil kunne ha noe å si for den metodiske 

diskusjonen.  
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3.4.3 Reliabilitet 
Neuendorf (2002) vektlegger interkoderreliabilitet i stor grad, når hun snakker om reliabilitet. 

Dette går for eksempel ut på at kodeskjemaet som blir benyttet må være mulig for flere 

kodere å bruke, uten at man oppnår ulike resultater, som allerede nevnt. Reliabilitet handler i 

stor grad om hvor pålitelig studien man har gjennomført, er, og dette reflekteres stort sett i 

hvordan man har samlet inn og behandlet de data som foreligger. Det finnes flere trusler mot 

reliabiliteten i et forskningsopplegg, og blant de første punktene som nevnes er utarbeidelsen 

av et dårlig og lite forståelig kodeskjema, for lite trening blant koderne og at de deltagende 

koderne blir tappet for energi av et for stort forskningsopplegg (Neuendorf 2002:145). For å 

sikre min egen undersøkelse mot disse potensielle truslene har jeg valgt å gi grundige 

forklaringer til hver verdiklassifisering i kodeboken, til den eventualitet at noen skulle 

forsøke å reteste mine resultater. I tillegg til dette har jeg gjennomført en pilot-test av 

kodeboken, noe som førte til at jeg måtte gjøre noen revisjoner av kategoriene.  

 Det skulle vise seg at utvalget mitt var veldig omfattende å kode slik jeg hadde sett 

for meg, og jeg endte dermed opp med å bruke dobbelt så lang tid på kodejobben som 

opprinnelig planlagt. Dette valgte jeg å gjøre fordi jeg ønsket at mengden artikler som kodet 

per dag ikke skulle bli så stor at mitt eget energinivå førte til dårlig og ukonsentrert koding 

sent på dagen.  

 

3.5 Oppsummering av kapittelet 
Jeg har i dette kapitlet tatt for meg alt fra utarbeidelsen av en søkestreng til hvilke metodiske 

kriterier som ligger til grunn for undersøkelsen som har blitt gjennomført. Som metode har 

jeg valgt å benytte meg av en kvantitativ innholdsanalyse for å analysere avisartikler som 

omhandler temaet svikt i eldreomsorgen fra fire år. Disse årene er 2007, 2009, 2011 og 2013. 

Samtlige er valgår, to med lokalvalg og to med stortingsvalg. Disse årene viste seg å også 

være blant årene hvor søket jeg gjorde i Atekst genererte flest resultater basert på 

søkestrengen jeg har laget til undersøkelsen.  

Utvalget av enheter er hentet fra norske papiraviser, både lokalaviser og riksaviser, samt 

andre kvalifiserende publikasjoner hentet fra Ateksts database. Papiraviser er valgt ut som det 

mediet jeg ønsket å analysere, ettersom disse gir en rekke flere knagger man kan henge 

verdiklassifiseringer på i forhold til vurdering av layout, bildebruk og tydelig definerte 

redaksjoner som står bak den aktuelle artikkelen.  

 Videre har jeg diskutert verdier, variabler og kodeboken som ble laget til studien. Her 
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beskrev jeg hvordan jeg har valgt å gå frem for å utføre analysen, samt hvordan jeg kom frem 

til de verdiene jeg har valgt å kode analyseenhetene ut fra.  

Til slutt i dette kapitlet har jeg diskutert de metodiske kriteriene generaliserbarhet, validitet 

og reliabilitet. Disse har jeg satt opp mot forskningsopplegget mitt og forsøkt å gi et svar på 

hvordan det svarer til, eventuelt avviker, til disse idealene.  

Videre kommer jeg til å presentere de funnene jeg har gjort igjennom analysen som har blitt 

gjennomført, før jeg diskuterer disse i lys av relevant teori. I presentasjonen av funnene 

kommer jeg til å vise til de umiddelbare funnene som har kommet til syne igjennom 

undersøkelsen som har blitt gjennomført. Dette innebærer å vise til en del tabeller og grafer 

som oversiktlig illustrerer fordelingen av artikler på de ulike verdiene de har blitt kodet med. 

I diskusjonskapitlet vil jeg gå mer i dybden på de funnene som har blitt gjort, og forsøke å 

sette disse i en kontekst.  

	    



	  44	  

4 Presentasjon av funn 

I dette kapitlet vil jeg, som nevnt i introduksjonen, presentere de funnene jeg har gjort 

gjennom analysen som har blitt foretatt av de utvalgte avisartiklene. Jeg vil starte med å vise 

til funn som er av den mer generelle sorten, før jeg beveger meg over i mer spesifikke 

sammenhenger i datamaterialet. Grunnen til dette er fordi jeg ønsker å gi et godt overblikk 

over hvordan tallene fordeler seg før jeg begynner å grave dypere i tallmaterialet. I dette 

kapitlet vil jeg hovedsakelig presentere og forklare de data som foreligger. Jeg vil ikke gå inn 

i noen dyp diskusjon rundt noen av tallene som forekommer, da dette er noe som vil bli tatt 

opp i grundighet i det neste kapitlet. Dette er gjort med hensyn til at kapitlet skal være en ren 

presentasjon og rapport fra en undersøkelsen jeg har gjennomført. I neste kapittel vil jeg 

hente frem teori som har blitt diskutert i kapittel to og sette dette opp mot de funnene som 

videre vil bli presentert i dette kapitlet. På denne måten får jeg på en oversiktlig måte 

redegjort for det som danner basisen for oppgavens konklusjon.  

	  

4.1 Generelle funn 
Oppgavens problemstilling spør veldig konkret: Er mediedekningen forskjellig avhengig av 

om det er private leverandører eller det offentlige som leverer tjenestene? Tjenestene er de 

ulike formene for eldreomsorg vi finner i landet og mediedekningen går ut på omtalen av 

svikt innen denne sektoren. Denne problemstillingen fordrer, som jeg allerede har diskutert, 

at mediene som har omtalt temaet tas nærmere i øyesyn og analyseres. I dette kapitlet vil alle 

denotative, tallbaserte funn knyttet til min undersøkelse av denne mediedekningen 

presenteres. Kapitlet vil bære preg av å være statistisk og lite analytisk. Analysen av disse 

tallene vil som allerede nevnt forekomme i det neste kapitlet.  

Tallmaterialet som presenteres i dette kapitlet er 430 avisartikler som alle er påført verdier 

innenfor de ulike variablene som jeg har valgt å kode disse enhetene inn under. Målet med 

denne undersøkelsen er å kunne belyse nevnte problemstilling på best mulig måte, og benytte 

tallmaterialet til å gi et kortfattet svar på denne.  

 

 

 

 

 



	   45	  

Etter endt koding, satt jeg igjen med en rekke artikler som i grove trekk er fordelt slik: 

	  
Tabell 4.1 

 

Jeg ønsker å presisere at det i inndelingen av typer medier, ikke er kodet inn aviser etter 

såkalte regionsaviser, eller meningsbærende aviser. Grunnen til at dette ikke er gjort, er fordi 

jeg mener det ikke ville ha noe å si for undersøkelsen om for eksempel Agderposten ville 

vært kodet som regionsavis fremfor lokalavis. Det vil si at aviser som normalt ville hatt 

klassifikasjon som regionsavis, her er kodet inn under lokalavis, og meningsbærende aviser 

er kodet inn under enten lokal- eller riksavis, avhengig av den aktuelle publikasjonens 

distribusjon.  

Det tabellen viser er at det er en klar overvekt av lokalaviser som er representert i 

undersøkelsen. Noe som også enkelt forklart skyldes at det finnes langt flere lokalaviser enn 

riksaviser i Norge. Dette har den konsekvens at undersøkelsen vil bli sterkt preget av 

lokalmedier. Av totalantallet er nemlig hele 342 artikler hentet fra lokalaviser, og kun 61 fra 

riksdekkende aviser. Ved siden av dette er noen få artikler hentet fra fagpresse, magasin, 

nyhetsmeldinger eller annet. Skal dette vises grafisk, kommer forskjellene enda tydeligere til 

syne, noe som kan sees i figur 4.1. 
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Figur 4.1 

 

Hele 79 prosent av de undersøkte artiklene er altså hentet fra lokalaviser, hvor 14 prosent er 

riksaviser. Disse tallene viser altså det totale antallet artikler, og fordelingen av disse, fra de 

fire årene som er representert i utvalget.  

Ettersom oppgavens overordnede mål er å avdekke forskjeller, eventuelt likheter, i måten 

svikt i privat og offentlig eldreomsorg blir omtalt, vil også målet med dataanalysen være å 

belyse denne problemstillingen. I datamaterialet som, vil bli fremstilt grafisk gjennom hele 

dette kapitlet, har det kommet frem flere interessante funn som jeg ønsker å presentere. Dette 

strekker seg fra basisinformasjon, som hvordan den totale fordelingen av negative/positive 

artikler ser ut og videre inn på hvilke aviser som omtaler den enkelte tjenesten innen 

eldreomsorg mest negativt eller positivt. Dette er bare noen få eksempler på hva jeg kommer 

til å presentere, da jeg mener en så detaljert presentasjon av tallene og sammenhengen 

mellom disse, er viktig for å kunne danne seg et så godt bilde av tilstandene som mulig.  

Fordelingen av negative, positive og nøytrale artikler så ut til å være omtrent likt fordelt i 

både riks- og lokalaviser. Jeg har unnlatt å analysere de andre publikasjonsformene på denne 

måten, da antallet artikler fra de respektive publikasjonene rett og slett er for lavt til at en slik 

analyse vil ha noen hensikt. 

Fordeling	  av	  artikler	  på	  type	  publikasjon	  

Annet	  1%	  

Fagpresse	  1%	  

Magasin	  1%	  

Nyhetsmelding	  3%	  

Lokalavis	  79%	  

Riksavis	  14%	  
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Figur	  4.2	  

	  

 
Figur 4.3 

 

Som man kan se i både figur 4.2 og 4.3 er sirkeldiagrammet omtrent identisk i begge tilfeller 

– om det er riksaviser som omtaler saken, eller om det er lokalaviser. Det disse grafene viser 

er hvordan den totale fordelingen av negative, positive og nøytrale artikler ser ut. Den tar 

ikke høyde for om artiklene omtaler privat eller offentlig eldreomsorg, og sånn sett kan de 

ikke gi noe detaljert svar som kan belyse problemstillingen på noen annen måte enn at de 

viser at fordelingen av positive, nøytrale, negative eller ikke klassifiserbare artikler er 

tilnærmet lik, enten det er riksaviser eller lokalaviser som omtaler saken. Dette til tross for at 

det er langt flere artikler hentet fra lokalaviser enn fra riksaviser.  

  

Fordeling	  av	  positive,	  negative	  og	  nøytrale	  artikler	  i	  
riksaviser	  (totalt	  -‐	  både	  offentlig	  og	  privat	  

eldreomsorg)	  

Negativ	  56%	  

Positiv	  10%	  

Nøytral	  31%	  

Not	  Applicable	  3%	  

Fordeling	  av	  positive,	  negative	  og	  nøytrale	  artikler	  
lokalaviser	  (totalt	  -‐	  både	  offentlig	  og	  privat	  

eldreomsorg)	  

Negativ	  57%	  

Positiv	  16%	  

Nøytral	  25%	  

Not	  Applicable	  3%	  
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På samme måte som at det er en høy overrepresentasjon av artikler hentet fra lokalaviser, er 

også omtalen av den offentlige eldreomsorgen noe som forekommer langt hyppigere. 

Fordelingen av artikler ser nemlig slik ut: 

 

 
Figur 4.4 

 

Her er det ikke tatt høyde for om artiklene er positive, negative eller nøytrale, hvilket vil si at 

dette diagrammet viser det totale antallet artikler som omhandler privat – og offentlig 

eldreomsorg hver for seg. Vi ser her at 87 prosent av de artiklene som omhandler 

eldreomsorg/helsevesen av de 430 avisartiklene (ikke alle her omhandler temaet, da enkelte 

er ikke-klassifiserbare), dreier seg om offentlig eldreomsorg. På den andre siden handler kun 

13 prosent om privat eldreomsorg. En del av artiklene er kodet med verdien ’eldreomsorg 

generelt (privat og offentlig)’, denne klassifiseringen har jeg gitt artikler som omhandler både 

offentlig og privat eldreomsorg i samme nyhet/artikkel. Jeg har valgt å telle denne i begge 

tilfeller, slik at det reelle tallet for antall artikler, når denne klassifiseringen tas i hensyn i 

begge retninger, blir 461. Det er 31 artikler innenfor denne verdiklassifiseringen. Dette er 

eksempelvis tatt høyde for i figur 4.4, hvor de 13 prosentene som omhandler privat 

eldreomsorg, også er inkludert nevnte kategori. Det samme gjelder de 87 prosentene som 

omhandler offentlig eldreomsorg. På denne måten jevnes det hele ut, og man vil ikke oppleve 

noen skjev fordeling av hvordan dekningen ser ut, som en konsekvens av dette.  

Vil temaet som det skrives om i avisene ha noe å si for om vinklingen er positiv eller 

negativ? Undersøkelsen jeg har gjennomført, viser i alle fall at det er liten tvil om hvilke 

eldreomsorgspolitiske temaer som blir mest omtalt. I figur 4.5, ser vi tydelig at det er 

offentlig eldreomsorg generelt samt kommunale sykehjemsplasser som får mest omtale i de 

mediene jeg har analysert. Deretter kommer saker hvor offentlig eldreomsorg er nevnt i 

Prosentvis	  fordeling	  av	  artikler	  om	  privat-‐	  
eller	  offentlig	  eldreomsorg	  -‐	  totalt	  

Offentlig	  Eldreomsorg	  87%	  

Privat	  Eldreomsorg	  13%	  
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sammenheng med andre politiske saker. Typiske eksempler på dette kan være i artikler hvor 

partienes program før valgkamper blir omtalt. I disse tilfellene omtales ofte hele partiets 

politikk, og eldreomsorg er i de fleste tilfeller en naturlig del å ta med her. Denne grafen 

illustrerer også godt poenget som ble gjort rundt fordelingen av artikler på privat og offentlig 

eldreomsorg, slik som jeg tar for meg ved figur 4.4. Her viser grafen at tre prosent av 

artiklene omhandler ’private sykehjemsplasser’, tre prosent omhandler ’privat eldreomsorg 

generelt’ og syv prosent omhandler den nevnte verdien ’eldreomsorg generelt (privat og 

offentlig)’. Til sammen danner dette de 13 prosentene av det totale antallet artikler som 

omhandler begge ”formene” for eldreomsorg.  

 

	  
Figur	  4.5	  

	  

	  

Mest	  omtalte	  helsetjeneste,	  uavhengig	  av	  
tendens	  

Offentlig	  eldreomsorg	  
generelt	  35%	  

Kommunale	  
sykehjemsplasser	  28%	  

Offentlig	  eldreomsorg	  og	  
andre	  politiske	  saker	  12%	  

Eldreomsorg	  generelt	  (privat	  
og	  offentlig)	  7%	  

Private	  sykehjemsplasser	  3%	  

Privat	  eldreomsorg	  generelt	  
3%	  

Offentlige	  sykehus	  1%	  

Kommunal	  hjemmesykepleie	  
1%	  

Kommunal	  hjemmehjelp	  1%	  
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4.2 Fordelingen av positiv, negativ eller nøytral omtale 
Nå har vi sett på de mest grunnleggende fordelingene innenfor artiklene som studien tar for 

seg, og er klare til å dykke litt mer detaljert ned i hvordan artiklene fordeler seg med tanke på 

omtale. Hvilke publikasjoner er mest positive, negative eller nøytrale? Hvor mye positiv 

omtale får offentlig eldreomsorg i forhold til privat eldreomsorg? Hvor finner vi størst andel 

negative artikler, fordelt på type eldreomsorg?  
Hvis man ser på artikler som omhandler offentlig eldreomsorg, og privat eldreomsorg isolert 

sett, kan vi se på hvor stor andel hver av de ulike sektorene har i negativ omtale. Grunnen til 

at jeg hovedsakelig ser på negative artikler, er på grunn av måten jeg har valgt å kode 

artiklene. Svikt er assosiert med negativ mediedekning, derfor vil ikke artikler som 

omhandler svikt, være kodet inn som noe annet enn artikler med negativ tendens. Grunnen til 

at jeg likevel har valgt å ta høyde for positive og nøytrale artikler i utvalget, er det faktum at 

flere artikler faktisk har en slik tendens. Ettersom utvalget er basert på en søkestreng som 

inneholder et sett med definerte ord, vil resultatene mine være bære preg av dette. Med dette 

mener jeg at så lenge artikkelen inneholder det ene eller andre søkeordet, vil den bli en del av 

utvalget uavhengig av hvilken tendens den har. For eksempel kan en artikkel som er positiv 

til offentlig eldreomsorg bli en del av utvalget dersom artikkelen er en kronikk eller et 

leserinnlegg som tar et oppgjør med de som mener det finnes svikt  i eldreomsorgen. 

Vedkommende vil kanskje komme med et innlegg som hyller tilstandene i norsk 

eldreomsorg. I totalbildet er fordelingen av negative artikler slik: 

 

  
Figur 4.6 

Andel	  negative	  artikler	  om	  privat	  drevet	  
eldreomsorg	  

Øvrige	  artikler	  94%	  

Negative	  artikler	  om	  privat	  
eldreomsorg	  6%	  
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Figur 4.7 

Som vi kan se i figur 4.6 er kun seks prosent av alle artiklene i det totale utvalget negativt 

dreide om privat eldreomsorg. På samme tid er 50 prosent av artiklene (av totalt 430 artikler), 

som vist i figur 4.7, negative om offentlig eldreomsorg. De resterende 50 prosentene i dette 

diagrammet er enten artikler som er negative om privat eldreomsorg, nøytrale artikler, ikke-

klassifiserbare artikler eller positive artikler om enten offentlig eller privat sektor.   

  Denne fordelingen vitner om langt færre artikler som omhandler privat eldreomsorg, 

og dette fører naturlig nok til at andelen negative artikler om denne delen av eldreomsorgen 

kommer mer heldig ut i statistikken. Likevel mener jeg det er verdt å bite seg merke i at det 

forekommer et svært lavt antall av artikler som omhandler privat eldreomsorg i forhold til 

offentlig eldreomsorg. Dette har betydning for andelen negative artikler, men kan samtidig 

også bety at avisene generelt skriver mindre om denne sektoren. Om dette er fordi det 

generelt finnes langt færre institusjoner i privat eldreomsorg enn offentlig eldreomsorg, eller 

om det rett og slett ikke er så mye kritikkverdig innenfor den private eldreomsorgen, kommer 

jeg ikke til å svare på her, men ta med videre inn i neste kapittel – hvor jeg skal diskutere 

samtlige funn og hvorfor jeg tror tendensen er slik det forekommer.  

  For å gi et totalbilde av hvordan omtalen er av de ulike verdiene jeg har kodet 

eldreomsorgen som, kommer jeg her til å presentere to diagrammer. Et som viser den totale 

negative omtalen av alle typer eldreomsorg, og et som viser den totale fordelingen av positive 

artikler. Ved å gjøre dette, håper jeg å kunne belyse hvordan totalbildet ser ut med tanke på 

mediedekningen av svikt i eldreomsorgen.  

 I diagrammene har jeg tatt det totale antallet negative artikler og fordelt dette på de 

ulike verdiene innenfor type eldreomsorg, samt tatt alle positive artikler og fordelt på samme 

måten, i det andre diagrammet. Disse viser dermed ikke hvor mange prosent negative eller 

Andel	  negative	  artikler	  om	  offentlig	  
drevet	  eldreomsorg	  

Øvrige	  artikler	  50%	  

Negative	  artikler	  om	  offentlig	  
eldreomsorg	  50%	  
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positive artikler det er som forekommer, sett opp mot det totale antallet artikler som er samlet 

inn, men opp mot det totale antallet artikler som har fått klassifisering med samme tendens: 

	  
Figur	  4.8	  

	  

I dette diagrammet ser vi at av alle negative artikler er det ’offentlig eldreomsorg generelt’ og 

’kommunale sykehjemsplasser’ som får hardest medfart. Deretter kommer ’offentlig 

eldreomsorg og andre politiske saker’. Det man kan bite seg merke i her, er at diagrammet ser 

veldig likt ut som Figur 4.5, med noen forskjeller. ’Ikke-klassifiserbar’-verdien har en relativt 

høy prosentandel i både figur 4.8 og 4.9. Dette er typisk artikler som ikke omhandler 

eldreomsorg i det hele tatt. Svakheter ved søkestrengen som ble opprettet kan forklare 

hvorfor enkelte slike resultater har blitt med i utvalget. Artiklene er likevel lest og klassifisert 

for å vise til i hvilken grad søkestrengen  har betydning for utvalget. 

Fordeling	  av	  negative	  artikler,	  på	  type	  
eldreomsorg	  levert	  

Offentlig	  eldreomsorg	  
generelt	  33%	  

Kommunale	  
sykehjemsplasser	  39%	  

Offentlig	  eldreomsorg	  og	  
andre	  politiske	  saker	  8%	  

Eldreomsorg	  generelt	  (privat	  
og	  offentlig)	  3%	  

Private	  sykehjemsplasser	  4%	  

Privat	  eldreomsorg	  generelt	  
5%	  

Offentlige	  sykehus	  3%	  

Kommunal	  hjemmesykepleie	  

Kommunal	  hjemmehjelp	  

Ikke	  klassiaiserbar	  6%	  
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Figur	  4.9	  

	  

I Figur 4.9 ser vi at det er noe avvik fra Figur 4.8, men samtidig er det likevel to klart 

definerte vinnere av denne statistikken. Der ’Offentlig eldreomsorg generelt’ og ’kommunale 

sykehjemsplasser’ var de med klart mest negativ omtale, er det også de som har mest positiv 

omtale. Dette til tross for at den positive omtalen er mer spredt på de ulike typene 

eldreomsorg. ’Offentlig eldreomsorg og andre politiske saker’ har i dette diagrammet fått en 

større del av omtalen, det samme gjelder ’Eldreomsorg generelt (privat og offentlig)’. Av de 

positive artiklene har også ’Privat sykehjemsplasser’ en høyere prosentandel enn hva de har 

under negative artikler. Private sykehjemsplasser har en dekning på åtte prosent av de 

positive artiklene, der de kun har fire prosent av de negative artiklene.  

	  

	  

Fordeling	  av	  positive	  artikler,	  på	  type	  
eldreomsorg	  levert	  

Offentlig	  eldreomsorg	  
generelt	  30%	  

Kommunale	  
sykehjemsplasser	  22%	  

Offentlig	  eldreomsorg	  og	  
andre	  politiske	  saker	  13%	  

Eldreomsorg	  generelt	  (privat	  
og	  offentlig)	  11%	  

Private	  sykehjemsplasser	  8%	  

Privat	  eldreomsorg	  generelt	  
3%	  

Offentlige	  sykehus	  3%	  

Kommunal	  hjemmesykepleie	  
5%	  

Kommunal	  hjemmehjelp	  3%	  

Ikke	  klassiaiserbar	  	  6%	  
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4.3 Utvalget sett i tall 
Der jeg startet med en lang liste med publikasjoner som et grovutvalg, har denne listen nå 

blitt mer raffinert. De publikasjonene jeg har hentet artikler fra, er listet opp i tabellen som 

finnes i Appendiks 2, og viser samtidig hvor mange artikler avisen eller magasinet har 

skrevet om temaet totalt (i utvalget som har blitt gjort), samtidig som at den viser hvor mange 

negative, positive eller nøytrale artikler det er fra hver enkelt publikasjon. Jeg har valgt å 

utelate kolonnen med ’ikke-klassifiserbar’ fra denne tabellen, men totalantallet som vises er 

inkludert denne klassifiseringen i de tilfellene hvor dette har forekommet.  
  Vi kan se at det er spesielt en avis som stikker seg ut med antallet artikler som er 

skrevet om eldreomsorgen. Adresseavisen er kodet inn med hele 48 av utvalgets 430 artikler, 

noe som gjør at mer enn ti prosent av artiklene kommer fra denne avisen. Hvorfor det kan 

være slik, er noe jeg vil komme nærmere inn på i diskusjonskapitlet som følger, men vil 

likevel påpeke denne markante overvekten av artikler allerede i dette kapitlet. I denne 

oversikten er ikke artiklene kodet etter type eldreomsorg, så når  man ser på Adresseavisens 

29 negative artikler, syv positive artikler og 12 nøytrale artikler, gjelder dette for det totale 

antallet og ikke den ene eller andre sektoren innenfor eldreomsorg. Tabellen viser at de 

avisene som har omtalt eldreomsorg mest, er av de største avisene vi har innenfor kategorien 

lokalavis/regionsavis, med et par unntak. Dagsavisen og Vårt Land er begge aviser som 

distribueres stort sett over hele landet, og har i denne sammenhengen blitt kategorisert med 

verdien ’riksavis’. Spesielt Dagsavisen er et tvilstilfelle, men denne vurderingen er foretatt 

for å unngå kategorier som nesten ikke ville hatt innhold.  

  I tillegg til dette, ser vi at NTB er relativt høyt representert. NTB, eller Norsk 

Telegrambyrå, distribuerer nyhetsmeldinger som avisene kan kjøpe inn, og som en 

konsekvens av dette har også enkelte meldinger herfra blitt kodet inn i utvalget.  
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4.4 Layout og bildebruk 
Hvordan en avis settes sammen, med tanke hvor stor spalteplass en artikkel vies, og hva slags 

bilder som benyttes kan være med på å påvirke leserens oppfatning av saken. En forsidesak 

med et bilde som har en svært negativ holdning vil sannsynligvis både få mer 

oppmerksomhet og debatt enn et lite leserinnlegg på en halv avisspalte, uten bilde i det hele 

tatt. Det finnes mange måter å analysere aviser på denne måten, og blant andre Yngve 

Benestad Hågvar (2007) tar i boken ”Å forstå avisa. Innføring i praktisk presseanalyse” 

veldig detaljert for seg hvordan man analyserer en avis, ved å se på denne typen virkemidler, 

i tillegg til andre pressefaglige vurderinger. Med bakgrunn i dette har jeg også valgt å 

inkludere kategorier for å sortere avisartiklene i analysen etter spalteplass og bildebruk. Jeg 

mener dette vil kunne være med på å poengtere hvor stort fokus en sak har i ren eksplisitt 

layoutvurdering. Jeg har ikke lagt mange grundige avisanalytiske teorier i bunn av det jeg har 

gjort i min analyse. Dette vil også sees opp mot hva slags seksjon av avisen artikkelen er 

hentet fra. Små artikler henger ofte sammen med å tilhøre debatt- eller kommentarseksjonen, 

men tosiders oppslag gjerne er større nyhetssaker. Artikkelstørrelsen er vurdert etter øyemål, 

noe som innebærer at jeg ikke har målt størrelsen opp med linjal. En halvside eller helsiden 

kan uten større problemer bedømmes til nettopp dette uten bruk av måleverktøy. Dette 

gjelder også for vurderingen av bildebruken.  

  Når det kommer til vurdering om bildet er relevant for saken, eller ikke, har jeg 

foretatt en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Et illustrasjonsbilde av en rullator 

vil for eksempel være bedømt til å være ikke relevant til en artikkel som handler om mangel 

på sykehjemsplasser. Grunnen til at dette ikke vil bli vurdert som relevant, er fordi dette ikke 

er et bilde som vil styrke eller svekke historien i saken. Et bilde av en rullator vil danne en 

konnotasjon hos leseren som gjør at man skjønner at denne artikkelen handler om eldre 

mennesker, men ikke noe mer enn det. I samme tilfelle vil bilde av et konkret sykehjem være 

bedømt til relevant dersom saken handler om beboere som ikke får det de har krav på det 

aktuelle sykehjemmet. Dette har relevans av en helt annen karakter og et slikt bilde kan i 

langt større grad knyttes direkte til innholdet i artikkelen enn hva nevnte illustrasjonsbilde vil 

kunne gjøre.  
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4.4.1 Hvor stor artikkel i hvilken avisseksjon 

	  
Figur	  4.10	  
Vi ser at svært mange artikler er ”bare” en kvart side. Hele 23 prosent for å være nøyaktig. 

Deretter følger kategorien ’mindre enn kvartside’, hvor vi også har en relativt høy andel på 

15 prosent. Vi skal senere se på hvilke seksjoner i avisene disse artiklene er hentet fra, men 

den foreløpige teorien tilsier at mange av disse artiklene er kommentarer, leserbrev, 

debattinnlegg, ledere eller nyhetsnotiser.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fordeling	  av	  artikkelstørrelser	  
Kvartside	  23%	  

Mindre	  enn	  kvartside	  15%	  

Halvside	  10%	  

Helside	  10%	  

Mindre	  enn	  halvside	  5%	  

Mindre	  enn	  helside	  5%	  

Mindre	  enn	  dobbeltside	  4%	  

Nyhetsmelding	  3%	  

Dobbeltside	  2%	  

Hører	  til	  dobbeltside,	  mindre	  
artikkel	  1%	  
Hovedoppslag,	  forside	  

Mindre	  oppslag,	  forside	  

Mer	  enn	  to	  sider	  
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Negativ	   Nøytral	   Positiv	   N/A	  

Kvartside	   50	   25	   13	   3	  
Ikke	  klassifiserbar	   51	   27	   12	   1	  
Mindre	  enn	  kvartside	   30	   16	   11	   4	  
Halvside	   24	   12	   6	   1	  
Helside	   22	   12	   2	   1	  
Mindre	  enn	  halvside	   13	   5	   4	   	  	  
Mindre	  enn	  helside	   8	   3	   3	   2	  
Mindre	  enn	  dobbeltside	   8	   5	   4	  

	  Nyhetsmelding	   3	   8	   	  	  
	  Dobbeltside	   3	   2	   2	  
	  Hører	  til	  dobbeltside,	  mindre	  

artikkel	   1	   2	   	  	  
	  Hovedoppslag,	  forside	   1	   	  	   	  	  
	  Mindre	  oppslag,	  forside	   1	   	  	   	  	  
	  Mer	  enn	  to	  sider	   1	   	  	   	  	  
	  Tabell	  4.3	  

 

I tabell 4.4 ser vi fordelingen av artikler som omhandler samtlige kategorier for offentlig 

eldreomsorg, og hvilken plass de ulike tendensene har blitt sortert etter. Som tidligere figurer 

har vist, er artikler med negativ tendens mest representert, og i forhold til totalbildet ser vi her 

at størsteparten av artiklene ligger innenfor klassifiseringene ’kvartside’ eller ’mindre enn 

kvartside’, hvis vi ser bort fra ’ikke klassifiserbar’. Det fremgår i tabell 4.4 hvilke seksjoner i 

avisen de ulike artikkelstørrelsene fordeler seg på. Som antatt viser det seg at de fleste 

artiklene med kodingen ’kvartside’, ’mindre enn kvartside’ og selvfølglig ’ikke 

klassifiserbar’ er de artiklene med flest representerte innen kategoriene ’meninger’ og 

’debatt’. 

	  
	  

Tabell 4.4 
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(Tabellen er innsnevret med tanke på plassbruk. Kategoriene har samme rekkefølge som i 

tabell 4.3) 

	  

4.4.2 Bildebruk 
Som nevnt i introduksjonen til dette avsnittet, vil jeg også se på bildebruken i de artiklene 

som har blitt analysert. Det faktum at svært mange artikler har blitt kodet som ikke-

klassifiserbart når det kommer til artikkelstørrelse, fordi analyseenheten kom uten faksimile, 

påvirker denne delen av analysen. Dette medfører nemlig at ikke alle artiklene som har bilde, 

eventuelt ingen bilde, har kunnet bli analysert.  

	  
Tabell 4.5 

	  

	  
Tabell 4.6 

	  

Tabell 4.6 og 4.7 viser at så mange som 289 artikler enten var uten bilde, eller ikke kom med 

faksimile som gjorde det mulig å analysere bildet. Som figur 4.10 viser, er det 93 artikler i 

utvalget som ikke har kunnet bli kodet etter layout på grunn av manglende faksimile, hvilket 

vil si at dette antallet også gjelder for bildebruk. De resterende 196 artiklene er rett og slett 

uten bilde.  

Begge tabellene viser at i den grad bildebruken har vært mulig å kode, er hovedvekten av 

bildene tilhørende artiklene relevante. Dette gjelder for både negative, nøytrale og positive 

artikler. Det som er interessant, er den svært høye andelen av artikler som ikke har bilde. 

Dette er det sannsynlig å anta er konsekvensen av at såpass mange artikler tilhører debatt og 

leserinnlegg-sjangeren. Det er ikke like vanlig at disse typene artikler har bilder for å 

supplere saken, som at en nyhetssak har det.  

  At bildene har en viss relevans sier en ting om avisenes vinkling. Dersom et bilde 

med null relevans til en sak plasseres i eksempelvis en omfattende og kritisk nyhetssak, vil 

Bilderelevans+,+privat+eldreomsorg+(inkludert+'eldreomsorg+generelt')
Negativ Nøytral Positiv Grand2Total

9 5 6 20
1 1 2 4
17 12 6 35
27 18 14 59

Ja
Nei

Not2Applicable
Grand+Total

Bilderelevans+,+offentlig+eldreomsorg+(inkludert+'eldreomsorg+generelt')

NA# Negativ Nøytral Positiv Grand4
Total

3 56 38 22 119
3 17 8 1 29
6 143 71 34 254
12 216 117 57 402

Ja
Nei

Not4Applicable
Grand+Total
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dette kunne være med å danne en oppfatning av nyheten som ikke har sammenheng med hva 

som er saken. Det kan formidle en usannhet og dermed være like avgjørende for leserens 

oppfatning av nyheten som om journalisten hadde skrevet artikkelen på den ene eller andre 

måten. Noe annet som også kan være med på å påvirke leserens oppfatning av saken i lys av 

bildebruk, er hvor stort eller lite bildet tilhørende artikkelen er. Den følgende tabellen viser 

hvordan størrelsen på bildene varierer i utvalget: 

	  
Tabell 4.8 

	  

	  
Tabell 4.9 

	  

Også denne oversikten er svært preget av at det er såpass mange artikler som er kodet uten 

bilde, men vi kan se her, hovedsakelig innen offentlig eldreomsorg, at bruken av store bilder 

er klart størst i artikler med en negativ tendens. I det hele tatt er negative artikler de som 

hyppigst benytter bilder. Fordelingen er noe jevnere når det kommer til tabell 4.8, der også 

hovedvekten ligger innen ikke-klassifiserbar’, men forskjellen her er at spredningen av 

bildebruken er langt mer nøytral. For eksempel er det fem store bilder knyttet til negative 

artikler, der det er fire knyttet til positive. Dette vitner om en langt mer nøytral fordeling enn 

hva vi kan se i tabell 4.9 som viser tilstanden i artiklene som omtaler den offentlige 

eldreomsorgen. Dette kan vitne om flere ting, både at negative artikler vies mer plass og 

visuelle virkemidler for å frem saken på den ene eller andre måten. Men også her vil det være 

rimelig å hevde at forskjellen i antall bilder brukt på privat- og offentlig eldreomsorg-

dekningen skyldes det ulike antallet artikler om hver sektor.  
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4.5 Oppsummering av kapitlet 
I dette kapitlet har jeg lagt frem en god del tabeller og grafer som viser datamaterialet mitt på 

en systematisk måte i tallform. Jeg har ikke gått inn i noen større teoretisk diskusjon rundt 

tallene, da dette vil bli gjort i neste kapittel. Jeg vil ta med de funnene som er presentert i 

dette kapitlet og diskutere disse sett i lys av både teorien som ble presentert i kapittel to og 

hvordan jeg har kommet frem til resultatene sett i lys av oppgavens metodikk.  

 De funnene som har blitt gjort viser mye ulik informasjon, men det er ikke til å 

komme unna at resultatene kommer av hvordan søkestrengen er utformet. At omtalen av 

privat eldreomsorg forekommer i så mye mindre grad enn offentlig, kan forklares i, som jeg 

videre vil diskutere, at denne bransjen er vesentlig mindre enn hva offentlig eldreomsorg er. 

På den andre siden vil det også være nødvendig å stille spørsmålet om dette også kan skyldes 

at svikt forekommer mindre i privat sektor. Søket resultatene er hentet fra legger opp til en 

undersøkelse av hvordan svikt omtales, og dette har også påvirket hvordan resultatene mine 

ser ut. Disse poengene vil undersøkes og diskuteres videre i neste kapittel. 

 

Dette kapitlet har vist alt fra de mest grunnleggende data jeg har kommet frem til, som hvor 

mange artikler som omhandler offentlig eldreomsorg kontra privat, til introduksjonen på en 

diskusjon rundt om bildebruken (som tallene viser er varierende) kan ha noe å si for hvordan 

leserens oppfattelse av saken påvirkes. I neste kapittel vil alt tallmaterialet danne grunnlag for 

diskusjonen som vil være en essensiell del i besvarelsen av denne oppgavens problemstilling.   
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5 Diskusjon og teoretisk refleksjon av funn 
 

I dette kapittelet vil jeg diskutere funn som blir presentert i kapittel fire. Dette danner 

grunnlaget for besvarelsen av oppgavens problemstilling. Dette kapittelets overordnede mål 

er dermed å svare på spørsmålet: Er mediedekningen forskjellig avhengig av om det er 

private leverandører eller det offentlige som leverer tjenestene? Ettersom oppgaven handlet 

om svikt i eldreomsorgen, er det da selvsagt dekningen  innen denne sektoren som 

problemstillingen fordrer en undersøkelse av. Fullstendig utredelse av denne 

problemstillingen ble gjort i kapittel en, som utgjorde en introduksjon til oppgaven.  

Funnene som ble presentert i forrige kapittel svarer i stor grad selv til hvilke tendenser   som 

forekommer i de artiklene som har blitt analysert, men dette kapitlet er nødvendig for å se 

resultatene i lys av teoriene som er presentert i andre kapittel. Dette vil gjøre det mulig å 

knytte resultatene opp mot det teoretiske bakteppet som teorikapitlet dannet. Ved å gjøre 

dette vil jeg både kunne se hvordan teori reflekteres i praksis, og teorien vil gi et godt 

grunnlag for å forklare hvorfor resultatene av undersøkelsen er slik de er.  

   Dette kapitlet vil ikke være en systematisk gjennomgang av det som ble presentert i 

forrige kapittel. Jeg vil i så stor grad det lar seg gjøre forsøke å følge den samme 

oppbygningen, for enkelhetens skyld, men der det finnes relevant vil jeg hente inn elementer 

fra ulike deler av det foregående kapitlet for å kunne diskutere de funnene jeg har gjort på en 

hensiktsmessig måte. 

 Jeg vil starte med å gjør en teoretisk og metodisk refleksjon rundt de funn som 

foreligger, analysere disse og forsøke å se hvilke tilstander disse data kan si noe om. Deretter 

vil jeg se tilbake på teorier som allerede er presentert og forsøke å relatere dette til de funnene 

som har blitt analysert. Strider funnene mot tidligere forskning og hypoteser? Stemmer det 

med hva som er hevdet av andre forskere? Spørsmål som dette vil jeg forsøke å besvare så 

godt som mulig i dette kapitlet. Jeg vil også diskutere svakheter og styrker ved 

forskningsopplegget som kan relateres til de resultatene som foreligger i dette kapitlet, samt 

det foregående.  
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5.1 Funn, politikk og journalistikk – en diskusjon 
Hvis vi tar en titt på de første tabellene og figurene i kapittel fir ser vi fordelingen av artikler 

basert på hvilke typer medier de er hentet fra. Det mest iøynefallende er at svært mange er 

hentet fra det jeg har kodet som lokalaviser (se figur 4.1). Her inngår, som tidligere diskutert, 

også såkalte regionsaviser. Allerede i introduksjon til oppgaven forteller jeg om hvordan 

lokalpolitikken ofte henger sammen med lokaljournalistikken. Ettersom eldreomsorg er noe 

som ligger på det kommunale nivået, og ikke er noe som styres sentralt fra Regjering eller 

Storting (bevilginger av penger til kommune gjøres fra Stortinget) , blir dette i de fleste 

tilfeller til et lokalspørsmål innen journalistikken. Dette mener jeg også forklarer hvorfor det 

er så stor andel av artiklene som er fra lokalmedier, i tillegg til det faktum at det er langt flere 

lokalaviser enn for eksempel riksaviser.  

 

5.1.1 Tendenser og ulike typer eldreomsorg 
I kodingen har jeg valgt å skille mellom ’negativ’, ’positiv’, ’nøytral’ eller ’ikke-

klassifiserbar’ som verdier jeg påfører de ulike artiklene. Som det også påpekes i kapittel fire 

er disse grafene i prosent så og si identiske, uavhengig om artiklene er hentet fra riks- eller 

lokalaviser (se figur 4.2 og 4.3). Dette kan si noe om at mediedekningen og holdningene i 

riks- og lokalpressen, til tross for at det forskjell disse avistypenes karakteristikker. Disse 

grafene er representative for utvalget ettersom de tar for seg den totale prosentfordelingen 

innen begge disse aviskategoriene. Det denne oversikten ikke sier noe om, er hvordan 

omtalen er innenfor hver enkelt kategori jeg har valgt å sortere eldreomsorgen innenfor 

(privat eller offentlig). Dette er heller ikke hensikten, ettersom jeg ønsket å starte 

presentasjonen med å vise til at fordelingen av tendensene så like ut i både riks- og 

lokalaviser.  

 Veldig enkelt tolket, fra de grafene som jeg har nevnt i dette avsnittet, kan vi se at det 

statistisk ikke stemmer at omtalen av eldreomsorg stort sett er nøytral, som Stenshamn 

hevder i sin undersøkelse. I riksaviser er 56 prosent av artiklene negative, der de nøytrale 

artiklene utgjør 31 prosent. I lokalavisene jeg har analysert er 57 prosent negative, og 25 

prosent nøytrale. Dette kan ikke benyttes for å utelukke at Cecilia Stenshamns forskning er 

ugyldig for det norske presselandskapet, da dette er for lite spesifikk data. I tillegg til dette 

må det presiseres at min undersøkelse har tatt høyde for å undersøke artikler som omhandler 

svikt i eldreomsorgen. Å danne et analyseutvalg som bunner i en søkestreng som stiller som 
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krav at ord som svikt eksplisitt nevnes, gjør at utvalget mitt ikke kan anses å undersøke 

norske medier fra et nøytralt ståsted.  

Total sett, inkludert alle artikler – negative som positive, er 13 prosent om privat 

eldreomsorg. De resterende 87 prosent er kodet som artikler som omhandler offentlig 

eldreomsorg. (For å unngå misforståelser her, vil jeg presisere at 100 prosent her utgjør alle 

artikler som har fått klassifisering som enten privat- eller offentlig eldreomsorg. Ikke 

klassifiserbar’ og de øvre kategoriene som ikke omhandler eldreomsorg, er ikke inkludert) 

Forklaringen på hvorfor denne prosentfordelingen er så ulik, mener jeg ligger i det at den 

private eldreomsorgen er vesentlig mindre utbredt enn hva offentlig eldreomsorg er. Dette 

kan vi se i kapittel to hvor tabell 2.1 viser at kun 10,2 prosent av landets sykehjemsplasser er 

private. Jeg mener vi dermed kan se en sammenheng i fordelingen av markedet og andelen 

artikler som omhandler privat eldreomsorg basert på de funnene jeg har gjort og den offisielle 

statistikken fra SSB. Jeg vil ikke påstå at dette alene er fasiten på hvorfor det er slik, men 

ettersom prosentfordelingene er såpass like kan det gi en viss indikasjon på andelen 

presseoppslag private aktører får, i forhold til hvor stor markedsandel de har. Dette vil være 

under den forutsetning at det ikke skjer spesielle begivenheter innenfor sektoren, som gjør at 

omtalen øker. Dette ser vi også i forskningen til Cecilia Stenshamn, som forteller om mye 

oppmerksomhet til private leverandører av eldreomsorg under Caremaskandalen. Denne 

omtalen var sannsynligvis ikke proporsjonal med andelen private aktører i markedet.  

 

5.1.2 Offentlig eldreomsorg 
For å ikke blande offentlig- og privat eldreomsorg for mye, ønsker jeg å diskutere funnene 

for hver sektor, for seg. De er i stor grad presentert samlet i det foregående kapitlet, men det 

er mer hensiktsmessig å dele opp diskusjonen i to. Dette på grunn av at det vil være langt 

enklere å holde oversikt over de ulike sektorene om funnene diskuteres isolert sett, før de 

settes opp mot hverandre.  

  De mest omtalte tjenestene levert innen den offentlige eldreomsorgen, uavhengig av 

positiv eller negativ omtale er utvilsomt kategoriene ’offentlig eldreomsorg generelt’ og 

’kommunale sykehjemsplasser’. Dette er også de mest omtalte kategoriene. Kategorien 

’offentlig eldreomsorg generelt’ er noe vag i navnet, men artiklene som inkluderes i denne 

kategorien er i hovedsak artikler hvor begrepet eldreomsorg brukes rent eksplisitt. Den 

brukes eksempelvis på et debattinnlegg som klager på eldreomsorgen, hvor også artikkelen 

benytter seg av akkurat denne termen. Enten det er i en spesifikk kommune, eller om 
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artikkelen omhandler hele landets eldreomsorgspolitikk. Forklaring av samtlige kategorier er 

inkludert i kodeboken jeg har laget. (Se appendiks 1) Det er derfor ikke overraskende at 

denne kategorien har såpass stor andel av artiklene. Mye kan forklares i at søkestrengen som 

er laget for forskningsopplegget. I denne ble ordet eldreomsorg rent eksplisitt brukt for å 

hente de data jeg skulle analysere, noe som naturlig nok har medført en rekke artikler som 

benytter seg av denne termen som paraplybeskrivelse av det som omtales.  

 Når det kommer til omtalen de kommunale sykehjemmene har fått, kan den høye 

andelen artikler kan forklares i at det har vært mye presseoppslag på akkurat denne spesifikke 

delen av eldreomsorgen. Kanskje de mest oppsiktsvekkende artiklene fra norsk eldreomsorg 

kommer herfra. Avisoppslag om ventetider, manglende personal og flere beboere per rom 

enn hva kapasiteten tilsier er veldig typiske eksempler på hva som forekommer ofte i media, 

ikke bare i funnene jeg har gjort, men også i artikler som har vært publisert utenom de fire 

årene jeg har valgt å analysere. Det viser seg, som man kan se av figur 5.1 på neste side, at 

hele 76 prosent av artiklene som handler om kommunale sykehjemsplasser er kodet med en 

negativ verdi. Det vil si 91 av 430 artikler, som beløper seg til nesten 25 prosent av 

totalantallet. Det at en så stor andel av artiklene om kommunale sykehjemsplasser er 

negative, kan være en indikasjon på at en rekke kritikkverdige forhold innenfor denne 

sektoren har blitt avdekket. På den andre siden er en av normene innen pressen å skrive om 

konflikt fremfor mye annet. Dette kan også være med på å forklare hvorfor situasjonen er slik 

den er. Som utvalget mitt viser, finnes det definitivt avisoppslag som er av positiv art, men 

hovedvekten ligger på de negative artiklene, noe som kan skyldes søkestrengen som har blitt 

laget. Dette kan også hevdes å ha en sammenheng med et jeg diskuterte i kapittel to, der 

pressens samfunnsrolle ble presentert. Å avdekke kritikkverdige forhold på en offentlig 

institusjon faller absolutt innenfor dette samfunnsansvaret. Dette vil kunne mobilisere 

politikere til å ta grep om situasjonen, samtidig som at enkeltindividene som er involvert i 

disse forholdene vil få sin hverdag forbedret.  
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Figur 5.1 

 

Av artiklene som omhandler offentlige sykehjemsplasser, viser det seg at litt i underkant av 

50 prosent er kodet som nyhetssaker. De to øvrige kategoriene for artikler som stikker seg ut 

er ’meninger’ og ’debatt’. Disse kategoriene inneholder hovedsakelig artikler som er skrevet i 

forbindelse med avsløringer som har kommet ut i media, og fungerer som kommentarer eller 

debattinnlegg til disse.  

  Når en såpass høy andel av artiklene tilhører kategoriene debatt og kommentar, ville 

det kunne vært interessant å se videre på hvilke journalister eller debattanter som får slippe til 

i avisene. Dette kunne vært med på å gi et inntrykk av om den ene eller andre politiske 

retningen fikk komme til ordet oftere enn den andre. En slik analyse har jeg ikke utført 

grunnet begrensninger i datasettet jeg har samlet inn. Dersom kategoriene for verdier hadde 

blitt utvidet, ville en slik analyse kunne vært mulig å gjennomføre. Som jeg diskuterer i 

kapittel to, tar Bæverfjord for seg kommentarjournalistikken i sin studie fra 2014, og 

presenterer denne formen for journalistikk som en mangfoldig sjanger som kan brukes til 

mange formål. I denne sammenhengen har det vist seg å være flere ulike måter sjangeren har 

blitt benyttet. Både politikere, journalister og den vanlige mannen i gata har sluppet til i 

kommentarspaltene i de artiklene jeg har analysert.  

 Det faktum at en såpass høy prosentandel av artikler om kommunale 

sykehjemsplasser er negative, og at omtrent 50 prosent av disse er enten debatt- eller 

kommentarinnlegg, viser også at de tar for seg kritiske punkter. Enten selvopplevd eller som 

kommentarer til nyhetssaker som pågår på det aktuelle tidspunktet.  

Hvis vi ser på fordelingen av de positive artiklene, ser vi i figur 4.9 på neste side at 

fordelingen av artikler i diagrammet ligner veldig på det vi ser i figur 4.8 på side 67.  

Positiv,	  nøytral	  og	  negativ	  omtale	  av	  
kommunale	  sykehjemsplasser	  

Nøytral	  12%	  

Negativ	  76%	  

Positiv	  12%	  
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Figur 4.9 

 

Fordeling	  av	  positive	  artikler,	  på	  type	  
eldreomsorg	  levert	  

Offentlig	  eldreomsorg	  
generelt	  30%	  

Kommunale	  
sykehjemsplasser	  22%	  

Offentlig	  eldreomsorg	  og	  
andre	  politiske	  saker	  13%	  

Eldreomsorg	  generelt	  (privat	  
og	  offentlig)	  11%	  

Private	  sykehjemsplasser	  8%	  

Privat	  eldreomsorg	  generelt	  
3%	  

Offentlige	  sykehus	  3%	  

Kommunal	  hjemmesykepleie	  
5%	  

Kommunal	  hjemmehjelp	  3%	  

Ikke	  klassiaiserbar	  	  6%	  
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Figur 4.8 

 

 Også her finnes det belegg for å anta at fordelingen skyldes at det er disse to delene av 

eldreomsorgen som omtales mest i datamaterialet. Det som likevel er interessant, er at 

diagrammet er såpass likt det som viser negativ omtale, også på de øvrige klassifiseringene. 

Det skal sies at de kategoriene som ikke er ’offentlig eldreomsorg generelt’ eller ’kommunale 

sykehjemsplasser’ har en noe større andel av totalen i den positive omtalen. Spesielt 

’kommunale sykehjemsplasser’ har mindre positiv enn negativ omtale(22 prosent av alle 

positive artikler mot 39 prosent av alle negative artikler). ’Offentlig eldreomsorg generelt’ 

har her 30 prosent av de positive artiklene, mot 33 prosent i fordelingen av negative artikler. 

At prosentfordelingen er noenlunde lik, sier dog ikke noe om hvor mange artikler som er 

positive, av det totale antallet. Der 33 prosent av negative artikler om ’offentlig eldreomsorg 

generelt’ beløp seg til 78 artikler, er 30 prosent i fordelingen av positive artikler kun 19 

artikler. Andelen negative artikler er dermed langt høyere enn positive – totalt sett. Dette er 

Fordeling	  av	  negative	  artikler,	  på	  type	  
eldreomsorg	  levert	  

Offentlig	  eldreomsorg	  
generelt	  33%	  

Kommunale	  
sykehjemsplasser	  39%	  

Offentlig	  eldreomsorg	  og	  
andre	  politiske	  saker	  8%	  

Eldreomsorg	  generelt	  (privat	  
og	  offentlig)	  3%	  

Private	  sykehjemsplasser	  4%	  

Privat	  eldreomsorg	  generelt	  
5%	  

Offentlige	  sykehus	  3%	  

Kommunal	  hjemmesykepleie	  

Kommunal	  hjemmehjelp	  

Ikke	  klassiaiserbar	  6%	  
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noe vi ser illustrert i figur 4.2 og 4.3, som tidligere nevnt i dette kapitlet. Totalt er 236 (av det 

totale antallet) artikler, altså mer enn 50 prosent kodet med en negativ verdi. Dette er ikke 

direkte oppsiktsvekkende. Spesielt ikke om vi ser til teorikapittelet, hvor jeg diskuterer 

pressens samfunnsoppdrag og deres rolle som vaktbikkje. Det er dermed å forvente at saker i 

media har en negativ vinkling, dersom det er kritikkverdige forhold som må avdekkes. Det 

finnes liten grunn til at en artikkel om uverdige forhold på sykehjem skal vinkles positivt, 

med mindre det viser seg at den aktuelle artikkelen rent eksplisitt nevner ordet svikt og 

eldreomsorg i en artikkel hvor vedkommende hevder at slikt ikke forekommer. Eventuelt at 

vedkommen stiller seg uforstående til en slik avisdekning av eldreomsorgen.  

  De øvrige kategoriene offentlig eldreomsorg har blitt kodet inn under, som for 

eksempel ’kommunal hjemmehjelp’ og ’kommunal hjemmesykepleie’, forekommer i langt 

lavere antall enn ’offentlig eldreomsorg generelt’ og ’kommunale sykehjemsplasser’. Disse 

kategoriene vil dermed ikke bli analysert videre, men det er interessant at disse har en såpass 

lav andel omtale i forhold til de øvrige kategoriene. Basert på resultatene vil man kunne si at 

det ikke skjer mye kritikkverdig innen ’kommunal hjemmehjelp’ eller ’kommunal 

hjemmesykepleie’. Dette er et merkelig funn, da søkestrengen tar høyde for å hente inn 

negative avisartikler. Det som også er svært interessant, er at innen disse to konkrete 

tjenestene er andelen positive artikler høyere enn andelen negative. Det skal sies at antallet 

artikler ikke er spesielt høyt i utgangspunktet, men vi snakker her om en tre- til femdobling 

av antallet artikler med positiv tendens, kontra negativ.  

  For å gi en kort oppsummering av hva som foreligger av data tolket med fokus på 

offentlig eldreomsorg, kan man si at det negative fokuset er stort i denne sektoren. 50 prosent 

av artiklene som utgjør det fullstendige datautvalget er negative til offentlig eldreomsorg 

(samlet, alle verdier inkludert), dette vises veldig godt i figur  4.7. Med bakgrunn i det faktum 

at pressens samfunnsoppdrag i stor grad går ut på å avdekke kritikkverdige forhold i 

samfunnet, mener jeg dette er hovedårsaken til at det er en såpass høy andel av artiklene som 

er negative om den offentlige eldreomsorgen. Det skal også poengteres at 79 prosent av alle 

artiklene er hentet fra lokalaviser (figur 4.1), noe som også kan bidra til at veien fra kritisk 

røst til publisering i avisen er kortere enn for de som ønsker å komme på trykk i riksaviser, 

spesielt med tanke på den høye andelen debatt- eller kommentarartikler i avisene.  
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5.1.3 Privat eldreomsorg 
13 prosent av de innsamlede artiklene til denne studien (inkludert kategorien ’eldreomsorg 

generelt (privat og offentlig)’ ) dreier seg om det som har blitt klassifisert som privat 

eldreomsorg. Her er det inkludert kategorier som ’private sykehjemsplasser’ og ’privat 

eldreomsorg generelt’. Totalt er det altså 59 artikler (av 430) som omhandler privat 

eldreomsorg i denne undersøkelsen. Som tidligere poengtert, kan denne lave andelen kan ha 

en sammenheng med den lave andelen private aktører i eldreomsorgen, kontra andelen 

offentlige tjenester.  

 Det faktum at privat eldreomsorg tilsynelatende får my mindre omtale i media enn det 

offentlig eldreomsorg gjør, hindrer oss ikke i å se hvordan fordelingen av positive, negative 

eller nøytrale artikler fordeler seg innen denne sektoren. Som vi kan se i figur 5.2 og 5.3 er 

andelen negative artikler klart størst innenfor ’privat eldreomsorg generelt’, men også 

innenfor ’private sykehjemsplasser’ er det over 50 prosent av artiklene som har en negativ 

vinkling. Sett i prosent er dermed den negative omtalen av ’privat eldreomsorg generelt’ 

langt høyere enn hva vi kan se under ’offentlig eldreomsorg generelt’ 

 
Figur 5.2 

Fordeling	  av	  negative,	  positive	  og	  nøytrale	  
artikler	  -‐	  'private	  sykehjemsplasser'	  

Nøytral	  7%	  

Negativ	  57%	  

Positiv	  36%	  
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Figur 5.3 

 

Vi ser altså at ’privat eldreomsorg generelt’ har en større prosentvis andel negativ 

mediedekning enn hva ’offentlig eldreomsorg generelt’ har. Samtidig ser vi at ’kommunale 

sykehjem’ har en større andel negativ omtale enn det ’private sykehjem’ har (kan sees i figur 

5.1). Det er omtrent 20 prosent flere negative artikler om de offentlige sykehjemmene. I 

tillegg til dette er andelen positive artikler nesten tre ganger så høy hos de private 

sykehjemsplassene.  

 Foruten om det faktum at ’privat eldreomsorg generelt’ har en høyere prosent med 

negative artikler, er det ingen andre indikasjoner på at den private eldreomsorgssektoren får 

nevneverdig mer negativ omtale – i hvert fall ikke om vi ser på dette i prosent. Skal vi se 

dette i rene antall artikler hvor temaet er omtalt levner dette svært liten tvil om at de private 

tilbyderne av eldreomsorg får langt mindre omtale enn det offentlige – på godt og vondt. 

Igjen vil jeg påpeke det faktum at privat sektor innen eldreomsorgen er langt mindre enn den 

offentlige, som en årsak til hvorfor dette lave antallet artikler har forekommet.  

Hvilke avisseksjoner har artiklene om privat eldreomsorg blitt hentet fra? Vi så i avsnittet om 

offentlig eldreomsorg at nærmere 50 prosent av artiklene var nyheter, og at resten i stor grad 

hørte til kommentar/debatt-sjangeren.  

 Innen privat eldreomsorg er omtrent samtlige artikler utelukkende debattinnlegg, 

meninger, kronikker eller kommentarer. I 2011 ble den såkalte Adecco-saken oppdaget. 

Denne gikk ut på en rekke forhold, hvor Adecco var involvert. Blant annet ble det avslørt 

Adecco-drevne sykehjem, som for eksempel Ammerudlunden Sykehjem, hvor det hadde 

skjedd brudd i kontrakten Adecco hadde med Oslo kommune. Hovedsaken her var at det 

hadde forekommet grove brudd på arbeidsmiljøloven (Melgård 2011, Dagbladet). Grunnen til 

Fordeling	  av	  negative,	  positive	  og	  nøytrale	  
artikler	  -‐	  'privat	  eldreomsorg	  generelt'	  

Positiv	  15%	  

Negativ	  85%	  
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at jeg trekker frem denne saken, er fordi den var en stor avsløring i media dette året, men i 

utvalget jeg har analysert, forekommer det ingen nyhetssaker om dette. Det er noen 

debattinnlegg eller meninger om saken, men dette er også et begrenset antall. Her ser vi 

svakheter i måten jeg har valgt å søke etter artiklene. Ettersom søket har vært såpass spesifikt 

som det har vært, har dermed ikke artikler om denne saken blitt inkludert. Saken dreide seg 

hovedsakelig om forholdende for de ansatte ved sykehjemmet, og ikke pasientene. For å se 

på dette i lys av problemstillingen, så definerer den svikt som ” alle forhold som kan bidra til 

forverrede vilkår for de som bruker tjenestene”. I ytterste konsekvens er absolutt brudd på 

arbeidsmiljøloven noe som kan medføre et dårligere tilbud til brukerne av helsetjenestene, 

men den direkte konsekvensen rammer i hovedsak de ansatte. Jeg mener derfor at dette er en 

sak som ikke er direkte relatert til svikt i eldreomsorgen, dette til tross for at dette var en sak 

som i høyeste grad tilhører kategorien ’private sykehjemsplasser’. Dette kan gi en indikasjon 

på at søkestrengen har vært for spesifikk til å kunne dekke hele eldreomsorgen i mediebildet i 

de utvalgte årene. Denne saken har vært vesentlig innen den private eldreomsorgen, og det at 

den ikke har blitt inkludert i større grad enn hva den faktisk har blitt, vitner om en svakhet 

ved datainnsamlingen som i ytterste konsekvens kan medføre at all data i studien ikke er 

generaliserbar. Når dette er sagt, er andelen artikler relatert til privat eldreomsorg såpass mye 

lavere enn offentlig eldreomsorg at det anses som høyst usannsynlig at  antallet artikler ville 

vært større enn i kategorien for det offentlige, uansett hvordan søkestrengen hadde blitt 

utformet. Dette fordrer selvsagt at ikke søkeordene ble spesialtilpasset til å hente ut artikler 

direkte relatert til private foretak. Hadde en slik søkestreng blitt opprettet, med mål om å 

hente ut data om private foretak, ville naturlig nok resultatet blitt deretter. De data jeg har hatt 

tilgjengelig i mitt utvalg er rett og slett et resultat av en søkestreng som tar sikte på å være så 

nøytral i forhold til offentlig/privat-spørsmålet som mulig, og derfor reflekterer også denne 

hva som kan se ut til å være tilfellet, nemlig at offentlig eldreomsorg får mer omtale, generelt 

sett, enn hva den private eldreomsorgen gjør.  

Som en oppsummering til dette avsnittet, ønsker jeg å trekke frem de karakteristikkene som 

har kommet frem i filtreringen av datamaterialet som omhandler privat eldreomsorg, samt se 

dette opp mot hvilke funn vi har gjort innen den offentlige eldreomsorgen.  

  Det viser seg at langt færre artikler i utvalget mitt omhandler privat eldreomsorg, enn 

offentlig. Det er i tillegg en forskjell i hvordan de ulike tjenestene i hver sektor omtales. Vi 

ser spesielt dette i de største kategoriene for både offentlig og privat sektor. Der ’kommunale 

sykehjem’ mottar mye negativ omtale, har kategorien ’private sykehjemsplasser’ en langt 

lavere andel negativt fokus, samtidig som at andelen artikler med en positiv holdning er langt 
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høyere enn den er innen det offentlige. Den andre store kategorien innenfor de respektive 

sektorene er ’privat eldreomsorg generelt’ og ’offentlig eldreomsorg generelt’. Her ser vi at 

hele 85 prosent av artiklene fra privat sektor er negative. Prosenten er noe lavere innen 

offentlig eldreomsorg, noe som kan forklares med at det er langt flere artikler kodet inn under 

’offentlig eldreomsorg generelt’, noe som gjør at hver artikkel utgjør en langt mindre prosent 

av det totale antallet enn hvis det hadde vært få artikler. 

I denne delen av diskusjonen vil jeg også trekke frem kategorien ’eldreomsorg generelt 

(Privat og offentlig)’. Dette er ikke en stor kategori, sett i antall artikler, men det interessante 

er at denne verdien er påført artikler som inneholder omtale av begge sektorer. Grunnen 

denne kategorien trekkes frem fremfor de øvrige småkategoriene, er nettopp av denne 

grunnen.  

 
Figur 5.4 

 

Det interessante med denne kategorien er at overvekten av artiklene er kodet inn som 

nøytrale. Dette ser vi ikke forekomme i noen av de andre kategoriene som har blitt trukket 

frem. Det viser seg at over halvparten av artiklene her tilhører kommentar, debatt eller 

meninger-seksjonen i avisene artiklene er hentet fra. Flere av disse artiklene er gjerne omtale 

av hvordan privat og offentlig eldreomsorg kan benyttes til å utfylle hverandre. Disse har 

ikke nødvendigvis noen spesielt positiv vinkling, men spiller på enkelte fordeler 

eldreomsorgen generelt vil kunne nytte ved å innføre privat sektor som et tilbud i 

kommunene. Grunnen til at de ikke er valgt å kodes inn som positive i så måte, er på 

grunnlag av disse i hovedsak tar for seg argumenter fra meningsforfatterne, gjerne politikere, 

om hvordan det kan være, samtidig som at de til en viss grad kritiserer dagens situasjon med 

kun offentlig drevet eldreomsorg. Sånn sett blir omtalen nøytral og saklig.  

Fordeling	  av	  artikler	  'eldreomsorg	  
generelt	  (privat	  og	  offentlig)'	  

Positiv	  23%	  

Negativ	  23%	  

Nøytral	  55%	  
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Med bakgrunn i de funnene jeg har presentert, vil en foreløpig konklusjon være den at 

offentlig eldreomsorg oppnår mye mer omtale enn privat sektor. Av dekningen som finnes, er 

bildet veldig nyansert, til tross for at artikler med negativ vinkling ser ut til å bære tyngst . 

Dette mener jeg kan forklares med de forventningene som stilles til pressen, og dens 

samfunnsoppdrag. Samtidig er mange av artiklene kodet inn som meninger og debattinnlegg 

også videre. Kan det være en grunn til at såpass mange artikler er av denne typen? I 

teorikapittelet diskuterte jeg elementer ved den tidligere partipressen. Til tross for at 

partipressen ikke eksisterer slik den en gang gjorde, er likevel journalistikken svært preget av 

politiske holdninger, enten for den ene eller andre siden. Vi skal dermed se på om avisenes 

og journalistenes politiske ståsted kan ha hatt noe å si for utfallet av denne undersøkelsen. 

 

5.1.4 Omtale av privat og offentlig sektor – et journalistisk spørsmål? 
Jeg har tidligere i denne oppgaven diskutert hvilke politiske holdninger som ligger til grunn 

for de ulike delene av eldreomsorgen i Norge. Vi har konkludert med at partier som for 

eksempel Høyre er for bruk av private aktører innen eldreomsorg, og helsetjenester generelt. 

Tidligere regjeringspartier som Arbeiderpartiet har vært i mot en slik løsning. Kan dette også 

reflekteres igjennom journalistikken? Til tross for at det ikke finnes noen partipresse lenger, 

som tidligere konstatert, har likevel dagens journalister, som folk flest, et politisk ståsted. 

Kan deres politiske holdning være med på å påvirke hvordan eldreomsorgen omtales i 

avisene, og hvilke tilfeller det er som får komme på trykk?  

 En undersøkelse Respons gjorde for Nordiske Mediedager 2014 viser at de to partiene 

med flest journalisters støtte er Arbeiderpartiet og Høyre. Arbeiderpartiet har utvilsomt flest 

sympatisører, med 29 prosent av de spurte som velgere, og Høyre med 13 prosent. Videre 

fulgte Venstre med 11 prosent av de spurte og Miljøpartiet De Grønne med 8 prosent. De 

største politiske ytterkantene, Rødt og FrP, stiller med henholdsvis fire- og to prosent.3 Dette 

er en landsomfattende undersøkelse, og gjenspeiler dermed en tendens som er generaliserbar 

for det totale norske presselandskapet. Resultatet er ikke spesielt overraskende, da det er de to 

partiene med bredest støtte i samfunnet for øvrig som også har flest velgere blant 

journalistene.  

Hvis vi ser på den samme undersøkelsen som har blitt gjort blant norske redaktører, ser vi at 

Arbeiderpartiet har klart mest støtte også her, til og med enda bredere støtte enn hos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Undersøkelse gjort av Respons for NMD 2014. Tilgjengelig 
http://issuu.com/kamikazemedia/docs/140508105544-
d0d9aea09ef04c6ebe3736fd5ed43add/78?e=0 se side 79.  
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journalistene. 41 prosent av de spurte redaktørene stemmer Arbeiderpartiet, der 16 prosent 

ville stemt Høyre. De politiske ytterkantene Rødt og FrP har henholdsvis en og to prosents 

støtte blant de spurte. 4 Dette vil si at blant redaktører har Rødt mindre støtte enn FrP, noe 

som skiller denne gruppen fra journalistene.  Det som overrasker med undersøkelsen blant 

redaktører er den store forskjellen på støtten Arbeiderpartiet får, kontra hos journalistene. Der 

Høyre har noe lavere oppslutning, uten at dette er store avvik, er det over ti prosent flere 

redaktører som stemmer Arbeiderpartiet enn blant journalistene.  

  Det jeg ønsker å gjøre, er å se på de to avisene i min undersøkelse som det er hentet 

flest artikler fra. Det jeg skal gjøre med disse avisene er å se på hva slags sektor som har mest 

omtale, hvilken tendens det er i disse artiklene, samt vise til hvilket politiske ståsted, 

eventuelt tidligere politiske ståsted denne avisen har. Dette vil jeg gjøre for å kunne se om det 

politiske ståstedet til avisen kan si noe om hvordan omtalen av svikt i eldreomsorgen varierer 

etter politiske holdninger hos journalistene eller redaktørene. Dette vil ikke kunne 

generalisere pressen i Norge, men vil kunne gi et interessant innblikk i om journalistenes og 

deres redaktørers politiske ståsted har noe å si for vinklingen på sakene som blir skrevet i de 

aktuelle avisene.  

 

Appendiks 2 viser at de to mest representerte avisene i undersøkelsen jeg har gjennomført er 

Adresseavisen og Dagsavisen. Den samme tabellen viser at avisene er representert med 

henholdsvis 48 og 23 artikler 

  Adresseavisen, som er en av Norges eldste aviser, har tradisjonelt sett vært å regne for 

en høyreavis (Ottosen, Røssland & Østbye 2012:50). Det motsatte gjelder for Dagsavisen, 

som historisk sett har tilhørt arbeiderpressen (Ottosen, Røssland & Østbye 2012:64). Det at 

disse to avisene tilhører to motpoler, politisk sett, gjør det interessant å se på om dekningen i 

de to avisene er forskjellig. Omtaler den ene offentlig eldreomsorg svært negativt, eller svært 

positivt? Har den andre avisen det samme synet, eller ser vi andre tendenser? Dette skal vi se 

videre på nå. 

Den første avisen vi skal se på er Adresseavisen. Først og fremst skal det nevnes at 

flesteparten av artiklene fra denne avisen handler om offentlig eldreomsorg. Kun tre av 48 

artikler omhandler privat eldreomsorg, hvorav en artikkel er negativ, en er positiv og en er 

nøytral. Av de artiklene som omhandler offentlig eldreomsorg er 28 negative, 10 nøytrale og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Undersøkelse gjort av Respons for NMD 2014. Tilgjengelig 
http://issuu.com/kamikazemedia/docs/140508105556-
0ca487da01704887b6a6cbc6efed6658/67?e=0 se side 67. 
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seks positive. Flesteparten av disse artiklene omhandler kommunale sykehjemsplasser og 

offentlig eldreomsorg generelt. Adresseavisen er i hovedsak en regionsavis i Trøndelag, med 

Trondheim som senter. Jeg velger derfor å se på det politiske styret i Trondheim som 

grunnlag for hva som kan være årsaken til hvorfor omtalen i denne avisen er slik den er. 

Arbeiderpartipolitiker Rita Ottervik har sittet som ordfører i Kommunen siden 2003 

(Trondheim kommune, 2015) Etter kommunevalget i 2007 gikk partiene AP, SV, SP og 

MDG sammen og lagde den såkalte Lian-erklæringen. I denne erklæringen gikk det tydelig 

frem at samarbeidspartiene ville gå inn for å skaffe full sykehjemsdekning for alle som hadde 

fylt 67 år. Her fremgår det også at ventetider skal være så korte som over hodet mulig. For å 

kunne overholde løftene hevder erklæringen at det skal utbygges 330 nye sykehjemsplasser 

fordelt på ulike sykehjem (AP, SV, SP og MDG 2007:2)  

  De fleste negative artiklene om eldreomsorgen i Adresseavisen i min undersøkelse er 

fra årene 2007 og 2009. Ettersom avisen har hatt en tydelig Høyre-tilknytning vil det faktum 

at partiet gjorde sitt dårligste valg i Trondheim noensinne i 20075 kunne være noe av grunnen 

til at avisen også har gjort mange negative oppslag på eldreomsorgen drevet av Høyres 

politiske motpart i de kommende årene.  

Når det kommer til Dagsavisen, ser vi på en helt annen avissjanger. Dette er en avis med 

langt mindre distribusjon enn Adresseavisen (Dagsavisen har et opplag på 21 945, 

Adresseavisen 63 9816), og er i hovedsak en meningsbærende avis, til tross for at jeg har 

kodet denne som en riksavis i denne sammenhengen. Dekningen denne avisen foretar seg, er 

mer fokusert på riksnyheter, fremfor lokalnyheter – slik jeg allerede har diskutert tidligere i 

oppgaven.   

  Omtalen som finnes i Dagsavisen er hovedsakelig om den offentlige eldreomsorgen, 

med unntak av to artikler om private sykehjemsplasser hvor en er kodet som negativ og en 

som positiv. Med andre ord er ikke fokuset på det private nevneverdig negativt til tross for at 

Dagsavisen har en politisk tilhørighet som tilsier at den ikke skulle være forkjemper for 

private aktører i eldreomsorgen. Det lave antallet artikler om privat eldreomsorg i denne 

avisen (fem artikler, inkludert kategorien ’Eldreomsorg generelt – privat og offentlig’) mener 

jeg har samme forklaring som i totalbildet – det faktum at privat eldreomsorg er en langt 

mindre bransje enn den offentlige. Det interessante å se på i Dagsavisens tilfelle, er det høye 

antallet nøytrale artikler. Disse utgjør en høy prosentandel av artiklene (10 av totalt 23) fra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Oversikt laget av NRK, tilgjengelig 
http://www.nrk.no/valg2011/valgresultat/kommune/kommune/1601/ 
6 Tall hentet fra Aviskatalogen.no 
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denne avisen, og overgår både negative og positive artikler i forekomst. I alle tidsperiodene 

jeg har kodet artikler fra (2007, 2009, 2011 og 2013 – med unntak av september-desember 

dette året) har politikken i Norge vært preget av en rødgrønn regjering. Nå skal det nevnes at, 

som tidligere hevdet, at Dagsavisen ikke tar for seg lokalpolitiske spørsmål i samme grad 

som det er forventet av lokalavisene. Dette kan føre til at de kritiske artiklene om svikt ved 

kommunale sykehjem eller lignende ikke får den samme oppmerksomheten grunnet 

viktigheten av andre nyheter. Samtidig skal det nevnes at en såpass høy andel nøytrale 

artikler om offentlig eldreomsorg kan vitne om at politisk tilhørighet kan ha skånet den 

offentlige sektoren innen eldreomsorgen for negativ omtale som kanskje skulle vært på plass.  

Uten å gjøre en stor test av samtlige aviser som har vært med i det endelige utvalget i denne 

studien, vil man ikke kunne hevde sikkert at politisk tilhørighet i en avisredaksjon har 

innvirkning på hvordan eldreomsorgen omtales. Jeg vil likevel poengtere at de to avisene jeg 

har sett på i denne anledningen gir en viss indikasjoner på at partisympati kan spille en rolle i 

hvordan enkelte politiske spørsmål både omtales og får oppmerksomhet. Det er også en 

sammenligning av en lokal- og en riksavis(meningsbærende), noe som selvsagt også vil 

kunne ha noe å si for hvordan dekningen av det aktuelle temaet foregår. Samtidig vitner den 

store andelen negative artikler i aviser som Adresseavisen om en tydelig politisk holdning.  

  I teorikapitlet diskuterte jeg Birgit Røe Mathisens bok om lokaljournalistikk, og 

hvilke funn hun hadde gjort i undersøkelsen som dannet grunnlag for denne. Hennes 

undersøkelser viser at svært mange lokalnyheter har en ”koselig” holdning og er utpreget 

positive. Innenfor det politiske temaet jeg har analysert, vil jeg hevde at tendensene er mer 

negativ. Det er ikke et utelukkende negativt omtalt tema innen riks- og lokaljournalistikken, 

men resultatene viser at det er en hovedvekt med negative artikler. Dette kan skyldes både 

kritikkverdige forhold, men også, som Mathisen har påpekt, utrente journalister som er ute på 

sensasjonsjag. Hva som er grunnen til at artiklene jeg har analysert er vinklet slik de er, 

kommer jeg ikke til å diskutere, men jeg ønsker her å trekke frem at ikke all 

lokaljournalistikk er utelukkende positiv. Igjen vil jeg også påpeke at søkestrengen som tar 

sikte på å hente ut artikler med en negativ konnotasjon, spiller inn i hvordan dette resultatet 

har blitt.  

 

5.1.5 Mediedekningen i valgår 
De fire årene jeg har valgt å hente mine data fra, er alle valgår. To er år hvor det har vært 

lokalvalg, de to andre har hatt stortingsvalg. Grunnen til at jeg ønsket å benytte meg av disse 
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årene har jeg allerede gjort rede for, og det bunner i det at disse årene stakk seg mest ut når 

det gjaldt antallet artikler relatert til eldreomsorgen. Den umiddelbare hypotesen som dannet 

seg når det var klart at omtalen av emneordet eldreomsorg var størst i disse årene, var at 

medieomtalen av politiske temaer var noe som forekom mest i valgår. Hvordan er dekningen 

av politiske spørsmål i valgår kontra andre år? Dette spørsmålet kan utredes som en egen 

masteravhandling, med de undersøkelsene som dette spørsmålet legger opp til. Jeg vil likevel 

forsøke å gi en teoretisk beskrivelse av eventuelle særpreg ved valgårene sett i en 

journalistisk kontekst. 

  Audun Beyer har skrevet doktoravhandlingen Valgets nyhetsrammer – Produksjon, 

innhold, opinion hvor han argumenterer for at medienes rolle i valgkamper spesielt, og 

poltikken mer generelt har gjennomgått store endringer de siste femti årene, og at politikken 

stadig blir mer og mer mediert. Med dette menes det at velgere først og fremst får 

informasjon om valget og politikken via mediene. Beyer trekker frem eksempelet på at det 

ved valget i 1965 totalt var 25 timer med valgprogrammer i fjernsyn og radio fordelt på 13 

programmer, der det ved valget i 2009 var 17 programmer i NRK og 25 programmer i TV2 i 

perioden 17.8-13.9. (Beyer 2012:10). Dette viser en stor utvikling, og sier samtidig mye om 

at media bare har blitt viktigere med årene. Akkurat dette er ikke revolusjonerende forskning, 

og siden 2009 har nok publikum blitt enda mer avhengige av media enn i 2009, men via 

andre kanaler. Jeg tenker her spesielt på sosiale medier, som det i det siste har dukket opp en 

del ny forskning på, i lys av valgkamper. Jeg kommer ikke til å gå inn på noen diskusjon 

rundt dette, men ønsker likevel å nevne dette fordi denne oppgaven begrenser seg til en 

analyse av tradisjonelle medier i en hverdag hvor sosiale medier i stadig større grad blir en 

del av folks liv.  

 Det at valgkampene har blitt medialisert i langt større grad, sier ikke nødvendigvis 

noe utelukkende om valgårene. All logikk tilsier at samfunnet og det generelle mediebildet 

også har blitt mer medialisert de siste femti årene, og ikke bare valgkampene. Det store 

spørsmålet er da i hvilken grad, om noen, dette påvirker valgkamper eller valgår. Som 

allerede nevnt har dette i stor grad påvirket valgsendingene, som har økt stort i omfang siden 

1965, som Beyer påpeker i sin studie. Han påpeker et interessant moment i sitt teoretiske 

grunnlag, som i kan relateres til konkurransesituasjonen i norske medier, spesielt innen 

fjernsyn. Dette fører til økt dekning under valgkamper, ettersom denne formen for ’public 

service’ gjerne har flere aktører om benet, som i hver sin kanal forsøker å sanke seere. Han 

peker også på studier gjort av Thorbjørnsrud hvor det hevdes at mediene i stor grad får 

bestemme hvem som skal opptre i mediene, og hvordan denne opptredenen skal være. På 
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denne måten er det politikerne som spiller med på disse produksjonslogikkene og 

forestillingene om hva en politisk debatt på tv skal være, som får anledningen til å være med 

(Beyer 2012:20).  

 

Som også Beyer hevder, er ikke forskningen på mediedekningen i valgår utbredt i spesielt 

stor grad. Likevel er det slik han hevder at medialiseringen og konkurransesituasjonen har 

gjort mediene til en viktig informasjonskilde for velgerne under valg, hvor blant annet tv-

debatter spiller en stor rolle. I disse debattene er det vanlig at sakene som de politiske 

partiene og aktørene er uenige om tas opp. Eldreomsorg er som vi allerede vet et tema som 

tas opp ofte i denne typen debatter. Derfor er det slik de politiske sakene, som 

eldreomsorgen, får mer omtale og oppmerksomhet i valgår, spesielt i form av debatter og tv-

sendinger. Jeg har dessverre ikke belegg for å kunne påstå om dette er tilfellet i trykte medier, 

men søkeresultatene jeg har presentert fra Atekst gir oss en liten indikasjon når den viser et 

klart flertall antall artikler i de utvalgte årene.  

 

5.2 Dekningen av eldreomsorgen og andre 

velferdspolitiske saker 
Denne oppgaven utredes med fokus i eldreomsorg, ettersom det er denne bransjen som 

trengte å bli utredet i et medievitenskapelig perspektiv. Vi har likevel mange andre 

velferdspolitiske temaer det stadig er diskusjon om i mediene her til lands. Skole, 

trygdeordninger, barn, familie og andre typer velferd er i mange tilfeller omtalt like mye, om 

ikke mer enn eldreomsorgen. Dette er noe som går i bølger, men det er uansett ingen tvil om 

at velferdspolitikk er et mye omtalt tema i norske medier. Også her kunne man utredet en 

egen masteravhandling om hvilke forskjeller som finnes i medieomtalen disse ulike temaene 

får. Jeg ønsker å presisere at for å sette omtalen av svikt i eldreomsorgen i en kontekst med 

andre nyheter og hyppigheten av disse, kunne man sagt noe om hvor viktig fokuset på 

eldreomsorgen er for mediene. Samtidig er dette som sagt er et såpass omfattende spørsmål å 

besvare at denne oppgaven ikke vil være tilstrekkelig til å kunne gi et endelig svar på slike 

problemstillinger. 
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5.3 Oppsummering 
I dette kapitlet har jeg diskutert alle funn som ble gjort i forrige kapittel.  

Jeg har gått mer i dybden på de funnene som foreligger, og forsøkt å se 

sammenhenger i de resultatene jeg har kommet over i en samfunnsrettet kontekst. Jeg 

benyttet meg av avisartiklene som er analysert i Adresseavisen og Dagsavisen for å se 

hvordan disse og deres tidligere (potensielt nåværende) politiske ståsted kan være med på å 

påvirke hvordan eldreomsorgen omtales i de respektive avisene. Resultatene mine viser at 

Adresseavisen i langt større grad enn Dagsavisen er negative til offentlig eldreomsorg, noe 

som kan skyldes flere faktorer. En digresjon er at dette er to ulike typer aviser, og at dette 

alene kan være med på å påvirke hvordan fokuset rettes. Ellers kan man se sammenhengen 

med den Arbeiderparti-drevne kommunen Trondheim og den negative omtalen de får av den 

tidligere Høyre-avisa Adressa. Dagsavisen er tidligere arbeiderpresse og er dertil mer positiv 

til denne politikken.  

Videre i kapitlet har jeg diskutert om mediedekningen er annerledes i valgår, enn 

øvrige år. Her har jeg ikke lykkes med å gi et generaliserende svar, da området rett og slett er 

for lite forsket på og det faktum at en slik undersøkelse vil være såpass stor at kapasiteten til 

å gjennomføre noe slikt ville kvalifisert til en egen masteroppgave i omfang. Likevel kan man 

danne seg en mening om at mediedekningen i stor grad har blitt viktigere med årene, grunnet 

en medialisering av både samfunn og politikk. Dette er også noe som blir tatt opp i både 

Audun Beyers doktoravhandling om emnet, samt forskning fra f. eks Thorbjørnsrud.  

I neste kapittel vil konkludere alle funn og diskusjoner som har kommet opp igjennom denne 

oppgaven, og gi et kort svar på oppgavens problemstilling. Her vil jeg trekke inn emnene jeg 

har tatt opp igjennom denne oppgaven, og målet er kunne gi et generaliserende svar på om 

det er forskjell i måten svikt i eldreomsorg dekkes av mediene, avhengig av om det er 

offentlig elle privat sektor som omtales.  
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6 Konklusjon og avslutning 
Denne masteroppgaven er utredet på vegne av NHO Service og formålet har vært å 

undersøke om det finnes en forskjell i måten norske medier omtaler svikt i eldreomsorgen. 

Målet har vært å kunne si om det er en forskjell på hvordan svikt omtales avhengig av om det 

er private- eller offentlige tjenestetilbydere som omtales. Hypotesen har vært at private 

tjenestetilbydere får mer negativ omtale enn det offentlige. Målet mitt har i stor grad vært å 

kunne bekrefte eller avkrefte denne hypotesen 

  Problemstillingen fordret en undersøkelse av et større utvalg av avisartikler for å 

kunne gi et svar på hva som er tilstanden i norske medier.  

 

Utvalget bestod opprinnelig av 480 avisartikler. 10 artikler fra hver av årets 12 måneder i 

årene 2007, 2009, 2011 og 2013, men etter endt koding satt jeg igjen med 430 artikler. Dette 

er på grunn av at det viste seg at 50 av artiklene i utvalget var direkte urelaterte til det denne 

studien skulle undersøke. Valget stod mellom å inkludere disse under kategorien for ’ikke 

klassifiserbar’ eller å unnlate å ta de med. Jeg gikk for sistnevnte alternativ. Artiklene er 

innhentet ved å gjøre det som kalles et systematisk tilfeldig utvalg. Her har man et utvalg 

enheter som man velger etter en forhåndsbestemt rekkefølge, sånn som i dette tilfellet. Jeg 

valgte å hente ut 20 artikler for hver måned, sortert etter relevans for søkestrengen, før jeg 

valgte ut annenhver artikkel i listen over de tilgjengelige nyhetssakene. På denne måten har 

utvalget ikke blitt valgt utfra koderens egne preferanser, men valgt systematisk etter et rigid 

system som ikke har blitt endret med mindre artikkelen man skulle analysere viste seg å være 

irrelevant for utvalget. Med irrelevant menes det artikler som ikke har noe med temaet 

eldreomsorg å gjøre.  

 

Teorien som oppgaven er bygget rundt, dekker flere emner. Teorikapittelet tar for seg 

pressens (partipressen) historie i Norge, pressens samfunnsrolle og samfunnsoppdrag, 

lokaljournalistikk, litt om kommentarjournalistikken og eldreomsorgens historie. I tillegg til 

dette er det diskutert hvordan de ulike politiske partiene i landet prioriterer dette temaet. 

Grunnen til at jeg valgte å bruke teorier innen disse ulike områdene, er fordi en analyse av 

mediedekningen av eldreomsorg krever innsikt i både politikk og presseteori. Det er viktig å 

vite noe om hvordan pressen prioriterer og foretar redaksjonelle valg om hva som er en 

nyhet, og hva som ikke er det. Det er viktig å vite at aviser har en tidligere sterk tilknytning 

til partipolitikken, og at enkelte aviser er fremdeles farget av hvilke tilstander vi så tidligere. 
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Lokaljournalistikk er stort felt innen journalistikken, og det viser seg av utvalget at 

majoriteten av alle artikler jeg har analysert stammer fra lokalaviser. Derfor er teorier knyttet 

til dette feltet relevant å diskutere i oppgaven. Det er også viktig å vite litt om hva 

eldreomsorg er, og se på det i en historisk kontekst. Vi har blant annet sett på innføringen av 

folketrygden, som igjen danner grunnlaget for mye av de sosialpolitiske godene vi har her til 

lands i dag, inkludert eldreomsorgen.  

 Grunnen til at disse emnene er viktige for denne oppgaven er fordi de alle kan 

relateres til undersøkelsen jeg har gjennomført. Jeg har satt disse teoriene, basert på tidligere 

forskning, opp mot de resultatene jeg selv har kommet frem til, med det mål å kunne enten 

bekrefte eller motbevise allerede publisert forskning. Jeg tar for eksempel for meg teorier 

knyttet til pressens samfunnsrolle i sammenheng med tidligere partitilhørighet i min 

undersøkelse. Jeg benytter meg her av historikk og etablert teori på hvilke politiske ståsted de 

to mest fremtredende avisene i mitt utvalg har, og gjør en analyse av hvilke holdninger de to 

avisene har til svikt i offentlig – og privat eldreomsorg. Det viste seg for eksempel her at den 

tidligere høyreavisa Adresseavisen, som er den mest fremtredende avisen i mitt utvalg (i lys 

av antall artikler), var svært negativ i sin omtale av offentlig sektor innen eldreomsorgen.  

  Teoriene rundt pressens samfunnsoppdrag kan også knyttes til hvorfor funnene mine 

er det de er. Som nevnt tidligere i oppgaven innehar pressen en rolle som vaktbikkja som skal 

sørge for at folkets interesser er ivaretatt og at det ikke foregår overtramp som kan få 

konsekvenser for folket. Disse teoriene, i tillegg til metodiske valg (dette blir diskutert i neste 

avsnitt), er med på å danne grunnlaget for hvorfor utvalget mitt ser ut slik det gjør.  

 

Metoden som har blitt brukt i denne oppgaven har vært en kvantitativ innholdsanalyse av 

samtlige 430 artikler i utvalget. Utvalget ble hentet fra Retrievers database, og er valgt ut med 

bakgrunn i en søkestreng som jeg selv har laget. Ettersom oppgaven har siktemål å analysere 

artikler som omhandler svikt i eldreomsorgen, er denne søkestrengen laget med dette 

formålet. Med dette mener jeg at søkestrengen ikke har hentet ut avisartikler fra et nøytralt 

ståsted, men heller utelukkende av artikler som eksplisitt nevner ordet svikt. Dette har 

resultert i at utvalget ikke har som mål å hente ut artikler som kan si oss noe om hvordan 

eldreomsorg omtales på et generelt basis. Hadde oppgaven hatt en problemstilling som 

fordret at man så på om det er forskjell i måten privat- og offentlig eldreomsorg ble omtalt, 

uten at svikt var tatt høyde for, ville den søkestrengen jeg har laget vært en stor svakhet. Den 

kan altså ikke brukes til å innhente artikler som kan generalisere tilstanden i medienes 

generelle omtale av eldreomsorgen i Norge.  
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Jeg har nevnt generaliserbarhet i forhold til søkestrengen som har blitt laget, og som 

poengtert kan ikke utvalget brukes til å generalisere medieomtalen av eldreomsorg i Norge. 

Dette har heller ikke vært målet med studien. Oppgaven forsøker å generalisere hvordan svikt 

blir omtalt, og om det er en forskjell i måten private- eller offentlige tilbydere omtales. Dette 

er noe studien svarer på, men det finnes også en problematikk her. Søkestrengen er nemlig 

svært søkeordsspesifikk, som igjen har ført til at en del relevante artikler har blitt utelatt. 

Søkestrengen fordrer nemlig at en artikkel må inneha ordet eldreomsorg og svikt  eller 

eldreomsorg og varianter av ordet verdig. Disse ordene ble definert etter at jeg hadde gått 

igjennom en del av utvalget som åpenbarte seg ved å bare søke etter eldreomsorg. Det 

problematiske med denne søkestrengen er at den tar høyde for at disse ordene nevnes 

eksplisitt i artikkelen. Nevnes de ikke, blir heller ikke artikkelen med i utvalget. Dette har ført 

til at en rekke artikler som kunne vært relevant for studien har blitt ekskludert. Jeg har nevnt 

Adecco-saken fra 2011 som et eksempel på en type artikkelserie som ikke har blitt inkludert. 

Dette var en sak som ikke bare handlet om eldreomsorg, men det var et sentralt tema i denne 

rekken med nyheter. Flere slike hendelser kan ha blitt utelatt ved å ha en såpass spesifikk 

søkestreng, noe som kan ha ført til at utvalget mitt ikke er så representativt som først tiltenkt. 

Det finnes likevel grunn til å hevde at studien innehar en tilfredsstillende validitet, da den 

undersøker det som det er sagt den skal undersøke. Reliabiliteten i oppgaven er ivaretatt ved 

å definere en kodebok som i så stor grad som mulig er selvforklarende, slik at en medstudent 

eller annen forsker vil kunne bruke denne til å hente de samme resultatene som jeg har 

oppnådd i min undersøkelse. Noe av grunnen til at papiraviser ble valgt som medium å 

analysere, kan forklares i dette. Disse er allerede trykket og er statiske. Dette betyr at 

innholdet ikke vil kunne endre seg fra en tid til en annen slik som for eksempel en artikkel i 

en nettavis vil kunne gjøre.  

Av metodiske avvik ved denne studien, er søkestrengen den mest graverende 

svakheten. Denne har medført at enkelte relevante artikler kan ha blitt droppet fra utvalget. 

Samtidig er den såpass spesifikk at de resultatene som har blitt analysert er relevante for 

studien, og sikrer dermed validiteten på denne måten.  

 

Studien har medført en rekke funn på området jeg har undersøkt. Av artiklene som utvalget 

bestod av har det vist seg at en stor andel har opphav i lokalaviser, noe som kan forklares i at 

det norske mediebildet består av svært mange lokalmedier. De fleste artiklene omhandler 

offentlig eldreomsorg i en eller annen form. Spesielt negative artikler om offentlig 

eldreomsorg er utbredt. 50 prosent av alle de 430 artiklene er negative artikler om offentlig 
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eldreomsorg. På den andre siden er kun seks prosent av de 430 artiklene negative artikler om 

privat eldreomsorg og de ulike kategoriene denne sektoren er fordelt inn i. Det vi kan se av 

disse tallene er at den private sektoren får langt mindre omtale enn offentlig. Det kan være 

flere grunner til dette, blant annet kan det skyldes at offentlig sektor er langt større enn privat. 

Det kan også skyldes svakheter ved søkestrengen, eller det kan rett og slett skyldes at det ikke 

finnes like mye negativ omtale av den private sektoren av eldreomsorgen. Etter resultatene i 

undersøkelsen å dømme vil det være rimelig å hevde at dette skyldes en kombinasjon av 

størrelsesfordelingen på de to sektorene sammen med en svakhet i søkestrengen. Det har vist 

seg at innholdet i de negative artiklene om offentlig eldreomsorg ofte handler om konkrete 

hendelser ved kommunale institusjoner. Negative artikler om privat eldreomsorg derimot er 

ofte artikler knyttet til den politiske debatten om privatisering av eldreomsorgen hvor ord 

som svikt har blitt brukt argumenterende, fremfor å referere til en faktisk hendelse. Hadde 

søkestrengen åpnet for et større spekter av artikler ville sannsynligvis flere artikler som 

omhandler kritikkverdige forhold i privat sektor dukket opp, men antallet artikler om 

offentlig eldreomsorg ville etter alt å dømme fremdeles vært høyere. Dette fordi også flere 

resultater knyttet til denne sektoren ville blitt en del av utvalget. Det er verdiene ’kommunale 

sykehjemsplasser’ og ’offentlig eldreomsorg generelt’ som har desidert mest omtale i mitt 

utvalg, uavhengig av om artikkelen er nøytral, positiv eller negativ.  

 

Offentlig eldreomsorg mottar som nevnt mer negativ omtale enn privat eldreomsorg i de 

artiklene jeg har analysert. Dette er det aller mest fremtredende funnet gjort i undersøkelsen. 

Det er omtrent ti ganger så mange negative artikler om offentlig eldreomsorg som det er av 

negative artikler rettet mot privat sektor. Til tross for at offentlig eldreomsorg har langt flere 

artikler, ser vi også at kategorier som ’kommunale sykehjemsplasser’ har mer negativ omtale 

sett i prosent, enn hva motparten i ’private sykehjemsplasser’ har.  

 Resultatene kan ikke generalisere hvordan eldreomsorg omtales i sin helhet, men for å 

svare på oppgavens problemstilling vil dette være et tilstrekkelig utvalg til å gi en god 

indikasjon på hvilken tendens det er som eksisterer i media. Av negativ omtale som relateres 

til den offentlige eldreomsorgen forekommer det oftere at faktiske hendelser som kan 

relateres til svikt i eldreomsorgen omtales. Et eksempel på dette kan være hvordan eldre må 

stå på venteliste for å komme inn på et bestemt sykehjem. Av den negative omtalen relatert til 

privat eldreomsorg er det mer debatt og saker som argumenterer mot den politiske ideen om å 

inkludere privat eldreomsorg innen det kommunale tilbudet. Omtale av situasjoner fra 
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faktiske hendelser er dermed langt mindre utbredt i denne sektoren, i de resultatene jeg har 

kommet frem til.  

 

6.1 Oppgavens begrensninger 
Som allerede poengtert er oppgavens kanskje største begrensning hvordan søkestrengen har 

blitt utformet. Denne legger opp til en undersøkelse av et sett med konkrete søkeord som ikke 

nødvendigvis eksplisitt nevnes i alle artikler som omhandler det temaet oppgaven tar høyde 

for å utforske. En løsning på dette problemet ville vært å utbedre søkestrengen, og inkludere 

flere faktorer. Dette ville sannsynligvis hjulpet til med å gjøre utvalget større, men om 

søkeresultatene ville blitt mer relevant er noe usikkert. Artikkelantallet ville blitt langt større, 

men dette ville sannsynligvis også medført at enda flere artikler uten relevans ville blitt 

inkludert.  

  Analysen av avisenes politiske ståsted, og om dette kan ha noe å si for dekningen av 

temaet er ikke generaliserbar da den kun tar for seg to aviser. Skulle dette vært representativt 

hadde jeg måtte analysere samtlige aviser i utvalget, noe som ville vært for omfattende og 

tidkrevende for denne studien. Det denne analysen likevel gjør er å danne grunnlaget for en 

hypotese som videre vil kunne testes i en større studie på området.  

 

6.2 Videre forskning 
Som jeg nevner i avsnittet om oppgavens begrensninger vil videre forskning kunne legge opp 

til å undersøke innholdet i alle avisene i oppgavens utvalg for å se dette opp mot den aktuelle 

avisens politiske ståsted. En slik undersøkelse vil kunne være med på å si mer konkret 

hvordan mediedekningen av svikt i eldreomsorgen er knyttet opp mot politiske holdninger i 

avisredaksjoner.  

  Å utvide utvalget som har blitt benyttet i studien, med en større og mer omfattende 

søkestreng, er også noe som vil kunne vært et bidrag til videre forskning på dette feltet. Ved å 

gjøre dette vil man kunne danne et grunnlag for å kunne hevde enda sterkere hvordan 

tendensen er i norske medier når det kommer til dekning av svikt i eldreomsorgen.  
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Vedlegg / Appendiks 

 
Appendiks 1: Kodebok 
 

1. Dato for publikasjon: Her vil kun måned og årstallene 2007, 2009, 2011 og 2013 
være det som er aktuelt å vite 
 

2. Publikasjon: I denne kategorien er verdiene basert på hvilken papiravis artikkelen 
har opphav i. Dette begrenser seg til papirpublikasjoner tilgjengelig i Ateksts 
database for artikler. Denne listen med artikler baseres på råutvalget som ble gjort 
før kodeprosessen startet. 
 
Adresseavisen 
Aftenposten Aften 
Aftenposten Morgen 
Agderposten 
Akershus Amtstidende 
Altaposten 
Andøyposten 

Arbeidets Rett 
Askøyværingen 
Aura Avis 
Bergens Tidende 
Bergensavisen 
Bladet Tromsø 
Brønnøysund Avis 
Budstikka 
Byavisa Drammen 
Bygdanytt 
Bygdebladet 
Bygdeposten 
Computerworld 
Dagbladet 
Dagbladet Magasinet 
Dagen 
DagenMagazinet 
Dagens medisin 
Dagens Næringsliv morgen 
Dagsavisen 
Demokraten 
Driva 
Fanaposten 
Finnmark Dagblad 
Firdaposten 
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Fjordenes Tidende 
Fjordingen 
Fosna-Folket 
Fremover 
Fædrelandsvennen 
Fædrelandsvennen Fevennen 
Glåmdalen 
Hadeland 
Halden Arbeiderblad 
Hallingdølen 
Harstad Tidende 
Helgeland Arbeiderblad 
Hitra-Frøya 
Hordaland 
Indre Akershus Blad 
iTromsø 
Jarlsberg 
Jærbladet 
Klassekampen 
Kommunal rapport 
Kvinnheringen 
Le Monde Diplomatique 
Lillesands-posten 
Lofotposten 
Malvik-Bladet 
Morgenbladet 
Møre-nytt 
Namdalsavisa 
Nationen 
Nordhordaland 
Nordlys 
NTBTekst 
Ny Tid 
OPP 
Oppland Arbeiderblad 
Osloby 
Rakkestad Avis 
Rana Blad 
Ringerikes Blad 
Rjukan Arbeiderblad 
Rogalands Avis 
Romerikes Blad 
Romsdals Budstikke 
Sandnesposten 
Sarpsborg Arbeiderblad 
Smaalenenes Avis 
Sogn Avis 
Solabladet 
Stavanger Aftenblad 
Stavanger Aftenblad Aftenbladet 
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Strilen 
Sunmørsposten 
Sunnmørsposten 
Telemarksavisa 
Tidens Krav 
Tidsskrift for Norsk Psykologforening 
Troms Folkeblad 
Trønder-Avisa 
Trønderbladet 
Tvedestrandsposten 
Ukeavisen Ledelse 
Valdres 
Vesteraalens avis 
VestNytt 
VG 
VG Helg 
VG Sportbilag 
Vårt Land 
Ytringen 
Åndalsnes Avis 
Ås Avis 
Østlandsposten 
Øyene 
 

3. Type avis: Her baseres verdiene på hva slags type publikasjon det man har kodet ut 
fra punkt 1. er. Eksempelvis vil avisen VG (hvis kodet slik i punkt 1) falle under 
kategorien Nasjonal avis. Dette fordi den selges i hele landet. Lokalavis benyttes også 
om regionsaviser i dette tilfellet. Meningsbærende aviser sorteres på bakgrunn av 
distribusjon. Eksempelvis skal Dagsavisen kategoriseres som riksavis i dette tilfellet. 
Dette er en gråsone, men for å holde antallet kategorier på et minimum, blir det gjort 
slik. Regionsaviser kategoriseres sammen med lokalaviser 
 
Lokalavis 
Riksavis 
Fagpresse 
Magasin 
Annet 
Nyhetsmelding 
Not Applicable 
 

4. Redaksjon/artikkeltype: I denne kategorien ser man på hvilken seksjon i avisen 
artikkelen er på trykk. Som oftest står dette tydelig forklart på den avissiden man er 
inne på, gjerne øverst på siden. Dersom dette ikke er angitt, ta utgangspunkt i 
allerede kodede enheter og bruk samme vurdering som på disse. 
 
Nyheter 
Meninger 
Økonomi 
Utenriks 
Magsin 
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Kronikk 
Debatt 
Portrett 
Leserbrev 
Leder 
Politikk 
 

5. Artikkelstørrelse: Dette er ikke et nøyaktig mål, men heller et øyemål hvor man ser 
ca størrelse på artiklene, basert på de verdiene som er presentert i denne kategorien.   
 
Hovedoppslag forside 
Mindre oppslag forside 
Dobbeltside 
Mindre enn dobbeltside 
Helside 
Mindre enn helside 
Kvartside 
Mindre enn kvartside 
Hører til dobbeltside, mindre artikkel 
Halvside 
Mindre enn halvside 
 

6. Bilag: Er artikkelen en del av hovedavisen eller er det snakk om et helgemagasin? 
Dette bestemmes ut fra hvorvidt man kan finne artikkelen i hovedavisen eller ikke. 
 
Hovedavis 
Helgemagasin 
Magasin 
 

7. Hvilken type helsetjeneste er det snakk om: Her vil det fremgå av avisartikkelen 
hvilken type helsetjeneste det er snakk om. Dette er et av de viktige spørsmålene å få 
kategorisert, ettersom dette vil være med på å svare på om den potensielt positive 
eller negative vinklingen er mot det offentlige eller private helsevesenet. Ved omtale 
av både privat og offentlig sektor i samme artikkel, benyttes kategori ’Offentlig 
eldreomsorg generelt (privat og offetnlig)” 
 
Kommunale sykehjemsplasser 
Kommunal Hjemmesykepleie 
Kommunal Hjemmehjelp 
Privat Hjemmehjelp 
Privat Hjemmesykepleie 
Private Sykehjemsplasser 
OffentligeSykehus 
Private sykehus 
Eldreomsorg generelt (privat og offentlig) 
Offentlig eldreomsorg og andre politiske saker 
Offentlig eldreomsorg generelt 
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8. Tendens: Her bestemmes det om artikkelen er negativt eller positivt vinklet. Positive 
artikler tar gjerne for seg rene hendelseshistorier med et lykkelig utfall, men de 
negative ofte går på svikt. Er det ikke mulig å bestemme, bruk kategori ’ikke 
klassifiserbar’. Tendens er uavhengig av politisk tilhørighet og klassifiserer artikler 
etter ordlyden i artikkelen, ikke den politiske siden som kommer i favør/disfavør 
 
Positiv 
Negativ 
Ikke klassifiserbar (Not applicable) 
 

9. Bildebruk: Hvordan kan bildet være med på å påvirke saken? Er bildet stort, og tar 
mer plass enn teksten osv. Dette kan være med på å påvirke hvordan oppfattelsen til 
leseren er. Denne går på øyemål sett utifra avissiden. Et bilde som dekker en halv 
helside, er et stort bilde 
 
Stort bilde 
Middels stort bilde 
Lite Bilde 
Ingen bilde 
 

10. Bilderelevans. Er bildet relevant for saken? Dersom man for eksempel har brukt et 
illustrasjonsbilde for å bare ha et bilde til saken, er det ikke nødvendigvis slik at 
bildet er relevant. Dersom man har intervjuet en person, og vedkommende er avbildet 
vil dette kunne sies å være relevant. Dette bygger på en særdeles grunnleggende 
relevans, og trenger ikke reflekteres over med dype redaksjonelle teorier. 
  
Ja 
Nei 
 
 

For samtlige variabler finnes det en ’not applicable’-verdi. Denne påføres dersom innholdet 
er umulig å bestemme ut fra de verdiene som kodeboken bygges opp av. 
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Appendiks 2: Antall artikler per avis 
 

Navn	  på	  avis	  
Antall	  

artikler	  

Antall	  
positive	  
artikler	  

Antall	  
negative	  
artikler	  

Antall	  
nøytrale	  
artikler	  

Adresseavisen	   48	   7	   29	   12	  
Dagsavisen	   23	   3	   9	   10	  
Troms	  Folkeblad	   19	   2	   14	   3	  
Stavanger	  Aftenblad	   19	   4	   10	   5	  
Fædrelandsvennen	   19	   4	   12	   3	  
Romerikes	  Blad	   17	   2	   10	   3	  
Harstad	  Tidende	   17	   2	   10	   5	  
Glåmdalen	   14	   1	   10	   2	  
NTB	   12	   	  	   3	   9	  
Vårt	  Land	   11	   	  	   8	   3	  
Bergens	  Tidende	   11	   	  	   7	   4	  
Trønder-‐Avisa	   10	   	  	   5	   5	  
Sunnmørsposten	   9	   1	   6	   2	  
Klassekampen	   8	   1	   6	   1	  
Bergensavisen	   8	   2	   4	   2	  
Romsdals	  Budstikke	   8	   1	   5	   2	  
Nordlys	   8	   3	   4	   1	  
Brønnøysunds	  Avis	   7	   2	   3	   2	  
Dagbladet	   7	   1	   4	   1	  
Telemarksavisa	   6	   2	   2	   2	  
Altaposten	   6	   1	   4	   1	  
Aftenposten	  Morgen	   6	   	  	   5	   1	  
VG	   5	   1	   1	   3	  
Aftenposten	  Aften	   5	   	  	   4	   1	  
Demokraten	   5	   1	   2	   1	  
Avisa	  Nordland	   5	   	  	   3	   2	  
Agderposten	   5	   	  	   2	   3	  
iTromsø	   5	   	  	   3	   1	  
Tidens	  Krav	   4	   2	   2	   	  	  
Rogalands	  Avis	   4	   	  	   3	   1	  
Fanaposten	   4	   1	   1	   2	  
Budstikka	   4	   3	   1	   	  	  
Dagen	   4	   1	   1	   2	  
Jærbladet	   4	   1	   2	   1	  
Askøyværingen	   4	   	  	   3	   1	  
Kommunal	  Rapport	   4	   	  	   2	   2	  
Østlandsposten	   4	   1	   2	   1	  
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Oppland	  Arbeiderblad	   4	   1	   3	   	  	  
Dagbladet	  Magasinet	   3	   2	   1	   	  	  
Hallingdølen	   3	   	  	   1	   1	  
Finnmark	  Dagblad	   3	   1	   	  	   1	  
Avisa	  Hordaland	   3	   1	   2	   	  	  
Vestnytt	   3	   1	   2	   	  	  
Sogn	  Avis	   3	   	  	   3	   	  	  
Jarlsberg	   3	   1	   2	   	  	  
Nationen	   3	   	  	   1	   1	  
Bygdebladet	   2	   1	   1	   	  	  
Fremover	   2	   	  	   1	   1	  
Vesteraalens	  Avis	   2	   	  	   1	   1	  
Fosna-‐Folket	   2	   	  	   	  	   2	  
Halden	  Arbeiderblad	   2	   	  	   1	   1	  
Kvinnheringen	   2	   	  	   2	   	  	  
Tvedestrandsposten	   2	   	  	   1	   1	  
Lofotposten	   2	   	  	   1	   	  	  
Fjordenes	  Tidende	   2	   	  	   1	   1	  
Avisa	  Valdres	   2	   	  	   2	   	  	  
Bygdanytt	   2	   1	   1	   	  	  
Malvik-‐Bladet	   2	   1	   	  	   1	  
Opp	   2	   	  	   1	   1	  
Firdaposten	   1	   1	   	  	   	  	  
ValdresNytt	   1	   1	   	  	   	  	  
Trønderbladet	   1	   	  	   1	   	  	  
Smaalenenes	  Avis	   1	   	  	   	  	   1	  
Namdalsavisa	   1	   	  	   	  	   1	  
Lillesandsposten	   1	   	  	   1	   	  	  
Sandnesposten	   1	   	  	   1	   	  	  
DagenMagazinet	   1	   	  	   	  	   1	  
Rakkestad	  Avis	   1	   	  	   1	   	  	  
Dagens	  Næringsliv	   1	   	  	   1	   	  	  
Rjukan	  Arbeiderblad	   1	   	  	   	  	   1	  
Akershus	  Amtstidende	   1	   1	   	  	   	  	  
Aura	  Avis	   1	   1	   	  	   	  	  
Byavisa	  Drammen	   1	   	  	   1	   	  	  
Nordhordaland	   1	   	  	   	  	   	  	  
Hadeland	   1	   	  	   	  	   1	  
Osloby	   1	   	  	   	  	   1	  
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