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Sammendrag 
Nyhetene i nettavisene har andre sjangertrekk enn papiravisnyhetene. Det skyldes blant annet 

at de er tilpasset en annen teknologi, andre produksjonsmønstre, andre lesemåter, andre 

lesergrupper og andre økonomiske betingelser. Avhandlingen undersøker hvordan 

sjangerforskjellene arter seg i praksis, og hvordan de påvirker meningen i tekstene. Analysen 

er avgrenset til de riksdekkende papir- og nettavisene VG, Dagbladet og Aftenposten.  

Konklusjonen er at nettkontekstene påvirker både formen, innholdet og den sosiale 

funksjonen til nyhetene. Nye nettsjangere har vokst fram for å håndtere det løpende 

publikasjonspresset og utnytte de teknologiske affordansene. De typiske nettsjangrene legger 

særlig opp til å dekke hendelser og meninger, mens de typiske papirsjangrene er mer innrettet 

mot erfaringer og fortolkninger. Slik oppstår en diskursiv kløft mellom plattformene, som er 

designet for å utfylle hverandre. Papirsakene må ofte kontekstualiseres bredere for å beholde 

relevansen over tid, noe som kan gi mer koherente, men også mer ensidige framstillinger. 

Nettnyhetene kan på sin side bli mer fragmenterte, men samtidig utvise større diskursiv 

variasjon. Det innebærer en betydelig differensiering av tekstnormer på nettet.  

Avhandlingen viser også at kvalitative casestudier kan være nødvendig for å avdekke de 

relevante sjangerforskjellene. Tre slike casestudier blir her kombinert med en kvantitativ 

innholdsanalyse. Konteksten kartlegges dessuten gjennom en formatanalyse av seksjonering 

og paratekster på begge plattformer, pluss kvalitative intervjuer med redaksjonelle sjefer. 

Teoretisk bygger avhandlingen særlig på kritisk diskursanalyse, sosialsemiotikk og 

nyretorisk sjangerteori. Samtidig søker den å bygge bro mellom medie- og tekstvitenskapen 

ved å påpeke sammenfallende forskningsinteresser og utfyllende teoretiske perspektiver. 
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Abstract 
Online news genres differ from print news genres, as they are adjusted to distinct 

technologies, production routines, reading patterns, audiences and financial conditions. The 

present dissertation examines how the news genres actually diverge between print and online 

news, and how the respective genre norms affect the meaning potential of the stories. The 

analysis is limited to the Norwegian national newspapers VG, Dagbladet and Aftenposten. 

Among the findings is that the online context affects the form, the content and the social 

function of the news. New online genres have emerged to feed the need for continuous 

publishing and to utilize the technological affordances. These genres are in particular 

designed to cover happenings and opinions, whereas the print news genres to a larger extent 

are oriented towards experiences and interpretations. Thus a discursive gap emerges between 

the platforms, which are designed to complement each other. The print stories often need a 

broader contextualization to stay relevant over time, which may lead to more coherent stories, 

but also more biased ones. The online news, on the other hand, may turn out to be more 

decontextualized and fragmentary, thereby also exposing a greater variety of discourses. This 

includes a major differentiation of text norms online. 

The dissertation also argues that qualitative case studies are necessary to reveal relevant 

distinctions in genre features. Three such case studies are conducted, supplied by a 

quantitative content analysis. The contexct is mapped by a format analysis covering the 

content sectioning on both platforms, as well as qualitative interviews with editors of all three 

newsrooms. 

The theoretical foundation includes critical discourse analysis, social semiotics and 

new-rhetorical genre theory. The dissertation also wishes to bridge the gap between media 

and text studies by pointing out common fields of research and complementary theoretical 

perspectives. 
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Forord 
 

Gamle forestillinger om doktorgraden som en slags krone på livsverket lever fortsatt i flere 

akademiske miljøer. 

Ingen tar ansvar for å fortelle stipendiaten at dette ikke er det største du skal gjøre i livet. At du 

heller bør se på doktorgraden som kun ett av leddene i en akademisk karriere eller i en annen 

jobbkarriere. 

At hele innsatsen kanskje ikke er verd mer enn et par offentlige lønnstrinn.  

(Bård Amundsen, Forskning.no 23.12.2015) 

Kommentarjournalisten i Forskning.no har kanskje et poeng. Det går an å se 

doktoravhandlingen primært som et trinn på karrierestigen, en svenneprøve man ikke bør 

legge for mye i. Jeg har blitt minnet om det mange ganger, med de beste hensikter. 

Men for stipendiaten er avhandlingen likevel viktig. For første og antakelig siste gang 

har man muligheten til å fordype seg sammenhengende i en problemstilling over flere år. Vi 

som skriver monografi, kan dessuten boltre oss i det mest fleksible formatet vi noen gang vil 

møte i vår akademiske karriere, uten at det sitter en redaktør med bunnlinjeansvar på den 

andre siden av bordet og klipper teksten ned til 7000 ord eller 220 sider. Det er ikke rart om 

kandidaten begynner å se på arbeidet sitt som et vesentlig forskningsbidrag – og at det kan bli 

vanskelig å sette strek, selv når man burde. 

Da er det akademiske miljøet avgjørende. Ikke for å rykke de faglige ambisjonene opp 

med rota, men for å hjelpe til med å dyrke det som er bra – og samtidig gå i dialog om hva 

som må lukes bort. Veien fram mot ferdig avhandling står for min del i stor gjeld til 

støttespillere som har vist interesse for avhandlingen, oppmuntret stipendiaten og fortalt ham 

at det han driver med, faktisk er både viktig og interessant, uavhengig av hvor mange 

lønnstrinn innsatsen måtte generere. 

Først og fremst gjelder dette mine to utmerkede veiledere ved Universitetet i Oslo 

(UiO). Hovedveileder Terje Rasmussen ved Institutt for medier og kommunikasjon har 

fungert som mediefaglig los med et skarpt blikk for hovedlinjene i teksten, og ikke minst som 

spontan sparringpartner ved alle problemer av teoretisk eller praktisk art som har oppstått 

underveis. Biveileder Johan L. Tønnesson ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier 

(ILN) har strukket seg langt utover sine tilmålte timer og gitt rundhåndet og konkret 

tilbakemelding på særlig det tekstvitenskapelige aspektet ved avhandlingen. Spesielt fruktbart 

har det vært å møtes alle tre til felles diskusjoner, på tvers av tradisjonelle faggrenser. Tusen 

takk for all energien dere har lagt ned i prosjektet mitt!  

En spesiell takk må jeg også få rette til opponenten under sluttseminaret mitt i januar 

2015, nemlig førsteamanuensis Aslaug Veum ved Institutt for språkfag ved Høgskolen i 

Buskerud og Vestfold. En grundigere og mer konstruktiv sluttleser kunne jeg ikke bedt om. 

Mange vesentlige forbedringer i sluttspurten er din fortjeneste. 

To forskergrupper har også vært en viktig støtte. Tidlig i prosjektet ble jeg med i 

forskergruppa for tekst og retorikk ved ILN, som med sine jevnlige møter og seminarer både 

gav inspirasjon og gode faglige diskusjoner og tilbakemeldinger. Noe senere etablerte vi en 
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forskergruppe om individeksponering i journalistikken ved Institutt for journalistikk og 

mediefag (IJM) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Utdrag fra avhandlingen inngår i 

både en utgitt og en planlagt antologi fra dette miljøet.  

Fra IJM vil jeg også takke studieleder Anne Fogt for å ta så mange hensyn som mulig 

når forskningstid og undervisningsoppgaver skulle koordineres, samt mine andre kolleger for 

alt fra oppmuntrende skulderklapp i korridorene til kritiske og konstruktive tilbakemeldinger 

under våre interne FoU-seminarer. HiOA har et inspirerende fagmiljø. 

Til den kvantitative delen av avhandlingen har jeg hatt god hjelp av seniorrådgiver 

Jostein Andresen Ryen og rådgiver Tove Stjern Frønes ved Institutt for lærerutdanning og 

skoleforskning ved UiO. Takk for all teknisk veiledning; uten dere hadde SPSS’ irrganger 

fortonet seg atskillig mørkere.  

Oppgaven hadde heller ikke blitt den samme uten kvalitative intervjuer med dem som 

sitter tettest på utviklingen i bransjen. I denne sammenheng betyr det utviklingsredaktør 

Skjalg Engebø i Aftenposten, redaksjonssjef Christian F. Brændshøi i VG og nyhetsredaktør 

Frode Hansen i Dagbladet. Takk for at jeg fikk intervjue dere om redaksjonenes indre liv! Jeg 

er også takknemlig for at de respektive redaksjonene har hjulpet meg med å skaffe faksimiler 

av tekstene jeg analyserer, og gitt meg lov til å publisere dem. 

Og til slutt: Tusen takk til den tålmodige familien – min kone Eva og barna Una og 

Olav. Dere har i årevis holdt ut med en mann og en pappa med kronisk tidsmangel. Nå er det 

endelig slutt på at dere må reise alene på ferie mens jeg sitter på kontoret og venter på 

nattevakta. Jeg gleder meg til en sommer hvor vi kan puste litt roligere sammen. 

Det burde ikke være nødvendig å si det, men det hører til sjangeren: De svakhetene 

leseren måtte finne i denne avhandlingen, er mitt eget ansvar og skal ikke knyttes til noen av 

dem som er nevnt over.   

 

Oslo, februar 2016 

Yngve Benestad Hågvar 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn og problemstilling 

Nettaviser er ikke som andre aviser. Det er åpenbart for de fleste av oss. Hendelser dekkes 

sekund for sekund, tekstene har lyd og levende bilder, vi kan navigere i komplekse grafikker 

og si vår mening om kjendiseri så vel som utenrikspolitikk. Seksjonene har andre navn enn på 

papir og inneholder tekster om andre temaer, fra avansert databasejournalistikk til artige 

videoklipp fra YouTube. Enorme arkiver ligger aldri lenger enn et lite klikk unna. De som 

leser nettavisene, er heller ikke alltid de samme som leser papiravisene – og vi leser dem på 

andre måter. 

Vi vet ganske mye om hvilke rammebetingelser som skiller nettavisene fra 

papiravisene: økonomi, teknologi, konkurranseforhold, redaksjonskultur, distribusjonsmåte, 

målgruppe – lista kan gjøres lang. Men hva skjer i praksis når nyhetsjournalistikken skal 

tilpasses nettmediet? I hvilken grad får vi andre saker, vinklinger og tekststrukturer enn dem 

vi kjenner fra papir- og etermedier? Fortelles historiene på andre måter? Brukes kildene, 

språket eller bildene annerledes? Dukker det opp nye nyhetskriterier? Formidler tekstene 

andre verdier? Slikt vet vi mindre om, blant annet fordi kvalitativ tekstanalyse er mangelvare i 

journalistikkforskningen.  

Tekstanalyse er nødvendig fordi nyhetstekster både representerer og konstruerer 

virkelighet. Det som står i nyhetene, skal være sanne framstillinger av virkeligheten.1 For 

mange av oss er disse tekstene den viktigste kilden til å forstå verden rundt oss og samfunnet 

vi lever i. Men ingen tekst er et speil av virkeligheten. Tekster er normstyrte, selv om vi ofte 

ikke er bevisste på tekstnormene. Tekstnormene regulerer hva vi forstår som tekster, og hva 

som regnes som gode og relevante tekster i forskjellige situasjoner (Berge 1990, Bakken 

2007, Vagle 2002).  

Noen tekstnormer danner sjangere. Sjangrene representerer tilbakevendende retoriske 

situasjoner i kulturen, der det er praktisk å følge samme kommunikasjonsmønster hver gang. 

Når vi følger en bestemt sjanger, er det derfor en måte å tilpasse teksten til situasjonen på. 

Papir- og nettnyheter produseres, distribueres og konsumeres på hver sine måter, og dermed 

er det naturlig at sjangrene er tilpasset to ulike situasjonstyper. Men når nyhetstekstene er 

tilpasset til situasjonen, vil nødvendigvis virkelighetsbildene også bli det. Videosnutten eller 

databasen på nettet kan fortelle en helt annen historie enn notisen eller dobbeltsiden på papir. 

Begge historiene kan være like tro mot virkeligheten. Kanskje handler de til og med om 

samme tema eller hendelse. Men hvis de er fortalt gjennom forskjellige sjangere, er det 

sannsynlig at tekstene bærer i seg forskjellig mening. 

                                                 
1 At en nyhet er sann, betyr i praksis ofte at de enkelte innholdskomponentene kan verifiseres hver for seg. Om 

nyheten i sin helhet gir et «sant» virkelighetsbilde, er et betydelig mer komplisert spørsmål, jf. avsnitt 3.4.3. 
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Denne avhandlingen undersøker et utvalg nyhetssjangere i store norske nettaviser 

gjennom flere former for tekstanalyse. De fleste analysene er komparative, i den forstand at 

nettnyhetene sammenliknes med relevante motstykker på papir. Formålet er å kartlegge noen 

av de normsystemene nettnyhetene følger, og å diskutere betydningen av dem. På den måten 

ønsker jeg å kople den kunnskapen vi har om nettavisenes kontekstuelle betingelser, til de 

konkrete redaksjonelle produktene. Den koplingen kan nemlig vise om publikum møter andre 

virkelighetsbilder og relasjoner på nett enn på papir, og bidra til å forklare hvorfor. 

Den overordnete problemstillingen for avhandlingen lyder slik: Hvordan påvirkes 

nyhetssjangrene i de store norske nettavisene av nettavisenes særegne kontekster? Vi kan 

spesifisere problemstillingen gjennom fire underspørsmål, som inkluderer årsaker og 

konsekvenser: 

1. I hvilken grad følger nettnyhetene i store norske mediehus andre konstituerende 

tekstnormer enn papirnyhetene, og hva består i tilfelle normforskjellene i? 

2. Hvis det er sjangerforskjeller, hvordan kan de forklares? 

3. Hvordan kan eventuelle sjangerforskjeller påvirke meningspotensialet i 

nyhetstekstene? 

4. Hvordan kan meningen i nyhetstekstene tenkes å påvirke publikums 

virkelighetsforståelse, selvforståelse og mellommenneskelige forhold? 

 

1.2 Begrepsavklaringer 

1.2.1 Tekstnormer, sjangere og diskurser 

Tre sentrale begreper i denne avhandlingen er tekstnormer, sjangere og diskurser. Alle 

omtales nærmere i kapittel 3, men det er nødvendig med noen innledende bemerkninger for at 

problemstillingen ovenfor og forskningsgjennomgangen i kapittel 2 skal gi god mening.  

Jeg bruker begrepet «tekstnorm» i samsvar med Kjell Lars Berges sosiotekstologi, som 

først presenteres i boka Tekstnormers diakroni (Berge 1990). Dette er en kontekstorientert 

teori om normendring som særlig er inspirert av den tsjekkiske strukturalisten Mukarovsky og 

den sovjetiske Bakhtin-skolen, men også av deler av sosiolingvistikken og 

sosialantropologien (Berge 1990:17f). Teorien er senere videreutviklet av Vagle (2002), som 

bruker den til å forklare utviklingen av norske radiosjangere, og av Bakken (2007), som 

supplerer med retorisk teori for å kunne kartlegge normer for tekstlig kvalitet. 

Sosiotekstologien tar utgangspunkt i at det er kulturelt og sosialt betinget hva som skal 

til for at vi i det hele tatt oppfatter noe som en tekst. Tekstualitet er altså normstyrt (Berge 

1990:74f). Hvis jeg skal skrive en nyhetsartikkel, men gjør teksten selvmotsigende og derfor 

meningsløs, har jeg brutt normen om at tekster skal være koherente – det vil si 

sammenhengende og enhetlige. Kanskje vil ikke «nyhetsartikkelen» framstå som noen tekst, 

men som en samling løsrevne setninger uten indre mening. Det vil forvirre og eventuelt 

irritere leseren. Men det vil også forvirre leseren om jeg skriver nyhetsartikkelen som om det 
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var en kommentar, med sterke subjektive meninger, selv om teksten ellers er krystallklar og 

sammenhengende. Da har jeg brutt en annen type tekstnormer, nemlig de normene som 

konstituerer ulike sjangere. Enhver sjanger styres av et sett med normer for hvordan teksten 

bør konstrueres for å fylle sjangerens funksjon best mulig.  

Tekstnormer er noe annet enn språknormer (Berge 1990:51). Språknormer fungerer på 

setningsnivå og regulerer grammatikken i et bestemt skrift- eller talespråk. De blir eksplisitt 

definert i grammatikker og ordbøker. Tekstnormer virker derimot på tekstnivå og er sjelden 

gjort eksplisitte noe sted. Riktignok finnes det «oppskrifter» på hvordan vi skal skrive i ulike 

sjangere, for eksempel i journalistikkens lærebøker, men de fleste normsystemer er langt mer 

komplekse i praksis. Dessuten kan fleksibiliteten være stor. Sjangere er ikke statiske, men 

tilpasser seg til forskjellige situasjoner og forandrer seg over tid (Berge 1990:44ff).  

Hva en sjanger er, og hvordan den fungerer, er et omstridt spørsmål. Ulike retninger 

som sosiotekstologi (f.eks. Berge 1990), sosialsemiotikk (f.eks. Hasan 1985c), (ny)retorikk 

(f.eks. Miller 1984), English for Academic Purposes (f.eks. Swales 1990) og kritisk 

diskursanalyse (f.eks. Fairclough 1992) opererer med hver sine definisjoner og analysemåter. 

Men et felles, grunnleggende poeng er at sjangere finnes fordi de forenkler 

kommunikasjonen. De er utviklet av språkbrukerne i fellesskap for at kommunikasjonen skal 

være forutsigbar i bestemte situasjoner. Når vi gjenkjenner en nyhet som en nyhet, forstår vi 

umiddelbart også hvordan vi skal lese teksten: Vi forventer en bestemt grad av nøytralitet og 

balanse, for eksempel. Uten slike sjangerkonvensjoner ville det vært nesten umulig å 

kommunisere i praksis (Bakhtin 1998:21 [1979]). Sjangrene blir derfor «en uunnværlig 

tvangstrøye» (Hågvar 2007a:27) – tekstnormene legger føringer og setter grenser for hvordan 

vi kan ytre oss, men gjør det samtidig lettere for oss å forstå hverandre.  

Hensikten med en sjanger er altså å avhjelpe et retorisk problem (Miller 1984). Det 

innebærer at sjangeren må utvikle seg etter som den aktuelle retoriske situasjonen forandrer 

seg. Papir- og nettnyheter både produseres, distribueres og konsumeres i ganske forskjellige 

kontekster, som vi skal se i avsnitt 1.3. Den logiske følgen av det er at tekstnormene tilpasser 

seg de respektive kontekstene, slik at vi får sjangerforskjeller. Nøyaktig hva disse 

sjangerforskjellene består i, kan vi bare undersøke ved å analysere tekster. Noe er åpenbart, 

som at de teknologiske mulighetene innen de respektive mediene kan gi tekstene forskjellig 

form. Andre trekk kreves det grundigere analyser for å avdekke, som hvilke virkelighetsbilder 

tekstene presenterer. 

Tekstnormer og sjangere vil dessuten alltid samvirke med ulike diskurser. 

Diskursbegrepet er ikke mindre omstridt enn sjangerbegrepet. Det kan blant annet bety en 

konkret samtale (Schegloff 1999:406), en kommunikativ praksis som etablerer en bestemt 

sosial aktivitet (Engebretsen 2007:12), eller et mer eller mindre ubevisst sosialt mønster som 

legger føringer for språk- og tankevirksomheten vår (Foucault 1999:9 [1971]). Jeg bruker 

begrepet i tråd med den sosialsemiotiske retningen innenfor kritisk diskursanalyse. Der forstås 

en diskurs som et bestemt perspektiv på virkeligheten som kommer til uttrykk gjennom en 

bestemt type språk- og bildebruk – «[a] way of signifying experience from a particular 
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perspective» (Fairclough 1995a:135). Noen diskurser vil være mer fremtredende enn andre i 

en tekst, slik at det danner seg en hierarkisk diskursorden. En nyhet om innvandring kan for 

eksempel domineres av en politisk diskurs, men samtidig ha innslag av en solidarisk diskurs 

eller en rasistisk diskurs. Hvilken diskurs og hvilke perspektiver som dominerer, er et 

ideologisk spørsmål. Enhver tekst vil derfor ha en ideologisk funksjon, idet teksten i seg selv 

vil bidra til å legitimere de diskursene den bærer i seg, og dermed også indirekte motarbeide 

konkurrerende diskurser. Dette gjelder i høyeste grad også pressetekster. I denne 

avhandlingen er det derfor vesentlig å undersøke om nettavisenes tekstnormer og 

sjangermønstre legger til rette for andre diskurser enn papiravisene. 

Kritisk diskursanalyse er også den overordnete metoden for sjangeranalysene mine. I 

kapittel 4 forklarer jeg nærmere hva det innebærer. Kort fortalt handler det om å identifisere 

sammenhengene mellom tekstmønstre, diskursive praksiser (som redaksjonsrutiner) og 

sosiokulturelle praksiser (som maktforhold og ideologiske strukturer).  Et viktig spørsmål er 

hvilke ideologiske og politiske effekter tekstnormene og diskursene kan tenkes å ha. 

Fairclough (1992:238) skriver: «It is useful to focus upon the following particular ideological 

and hegemonic effects […]: system of knowledge and belief; social relations; social identities 

(’selves’).» Slike effekter kan riktignok ikke påvises uten at man gjør omfattende 

resepsjonsstudier, men det er rimelig å inkludere en diskusjon om potensiell påvirkning når 

jeg skal oppsummere analysene. Det siste delspørsmålet i problemstillingen min er ment å 

ivareta dette aspektet. Mens de andre delspørsmålene krever empiriske svar, blir svaret på 

påvirkningsspørsmålet altså av mer teoretisk karakter. 

 

1.2.2 Mediehus, plattformer og kanaler 

I det første delspørsmålet i problemstillingen bruker jeg ordet mediehus. I avsnitt 1.3 nevner 

jeg i tillegg plattformer og kanaler. Alle de tre begrepene viser til et avgrenset 

publiseringsfelt, og de er viktige å holde fra hverandre. 

Med mediehus mener jeg en redaksjon med en overordnet sjefredaktør og et eget 

merkenavn. VG, Dagbladet og Aftenposten regnes som hvert sitt mediehus. Mediehuset VG – 

for å ta det som eksempel – omfatter da både papir-, nett-, brett- og mobilutgaven, samt 

underdomener som eies av VG, slik som Minmote.no. Mediehusbegrepet viser altså ikke til 

større konserner som f.eks. Schibsted, selv om disse også gjerne kaller seg mediehus. 

Med plattform mener jeg i hovedsak enten papiravis eller nettavis, uavhengig av 

mediehus. Nettavisa som plattform inkluderer både sakene som ligger åpent (gratis), og 

sakene som eventuelt ligger bak en betalingsmur. Brett- og mobilutgavene kan også regnes 

som egne plattformer, men jeg kommer ikke til å vie disse mye oppmerksomhet, jf. avsnitt 

1.4. 

Men kanal mener jeg en bestemt variant av en plattform. I praksis skiller jeg mellom tre 

kanaler: betalt papiravis, åpen nettavis og betalt nettavis. Ofte er det viktigere for redaksjonen 

å vurdere om en sak skal publiseres i åpne eller betalte kanaler, enn hvilken plattform den skal 

legges ut på.  
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Skillet mellom plattform og kanal er uklart både i bransjen og i forskningslitteraturen, 

og mange bruker begrepene om hverandre. Definisjonene over må forstås som en praktisk 

inndeling tilpasset avhandlingens formål. Dessuten stemmer den godt med den språkbruken 

jeg har observert under intervjuer med redaksjonelle ledere.  

 

1.3 Nye rammebetingelser for journalistikken 

Vilkårene for å lage journalistikk er i dag i dramatisk utvikling, på godt og vondt. Få tør spå 

hvordan bransjen ser ut om fem eller ti år. Det følgende må leses som en kortfattet 

situasjonsrapport, sett med 2015-øyne. Oversikten er på ingen måte uttømmende, men den 

oppsummerer noen potensielle forklaringsfaktorer som er sentrale når vi skal forstå 

variasjonen i tekstnormer. 

Økonomi er et avgjørende stikkord. Papiravisene synker stadig i opplag. Fra 2012 til 

2013 falt totalopplaget for norske papiraviser med 7,9 %, som er mer enn noen gang målt 

tidligere. VG og Dagbladet falt hele 11,7 % og stod med det for en tredel av den samlete 

nedgangen (Høst 2014:6). Tendensen er internasjonal, selv om enkelte land er mer utsatt enn 

andre (Siles og Boczkowski 2012). Samtidig vokser nettavisenes lesertall, iallfall i Norge 

(Medienorge 2014a). Utfordringen for bransjen er å gjøre denne overgangen lønnsom, for 

fremdeles er det papiravisene som står for mediehusenes viktigste inntekter (Medienorge 

2014b). Mange nedbemanner.   

Siden 2011 har mange nettaviser etablert såkalte betalingsmurer rundt hele eller deler 

av innholdet. VG+ begynte å ta betalt for deler av nettinnholdet i 2011,2 og Dagbladet fulgte 

etter med en tilsvarende Pluss-tjeneste i 2013. Fædrelandsvennen gjorde et radikalt grep ved å 

legge store deler av nettavisa bak betalingsmuren i 2012, med gratis tilgang for 

papirabonnenter. Senere har stadig flere aviser valgt en liknende strategi, blant annet 

Aftenposten i 2013 (se kapittel 5). Ved utgangen av 2014 registrerte Sigurd Høst (2015:31) en 

eller annen form for betalingsordning hos 55 av 230 norske nettaviser. Hvilke 

betalingsmodeller som har framtida foran seg, er i skrivende stund et åpent spørsmål. For 

eksempel har Arne Krumsvik (2014a) foreslått at nettaviser bør slå seg sammen i grupper og 

tilby ulike grunnpakker, omtrent slik vi betaler for tv-kanaler. Samtidig viser Schibsteds tall at 

VG+ økte med hele 38 % i 2014. Ved årsskiftet utgjorde dermed VGs betalingsmodell på 

nettet i praksis en av landets største aviser, med 50 000 abonnenter (Medier24 13.2.2015).  

Leserne betaler også for annet enn nyheter. Digitale betalingstjenester som VGs 

vektklubb genererer viktige inntekter langs mange ulike akser. Foruten medlemsavgiften kan 

VG tjene penger på bl.a. merkevarebyggingen tjenesten bidrar til, lojaliteten leserne etablerer 

til avisa, og den økte trafikken den skaper til VGs nettsider. Denne typen tjenester kan bli en 

                                                 
2 VG+ ble etablert i desember 2010 som en iPad-avis med eksklusivt materiale. Først var den gratis for å vinne 

lesere, men fra juni 2011 kostet det penger å abonnere. Da Schibsted introduserte betalingssystemet SPiD i juni 

2012, gikk VG+ fra å være en ren brettavis til å bli en egen kanal for betalt innhold på alle VGs plattformer 

(Barland 2015:126).  
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viktigere del av norske mediehus framover, slik at inntektsstrømmene blir flere og mer 

komplekse (Barland 2012:205ff).  

Samtidig eksperimenterer flere nettaviser med såkalt innholdsmarkedsføring, altså 

kommersielle tekster som likner på journalistiske sjangere i form og innhold, men som er 

betalt av en annonsør og merket som reklame. Egmont-redaktør Jan Thoresen er blant dem 

som mener denne finansieringsmodellen vil erstatte betalingsmurene på lengre sikt 

(Dagbladet Pluss 3.2.2015, Thoresen 2014:126). Samtidig er innholdsmarkedsføringen sterkt 

omdiskutert av etiske årsaker. Kritikerne mener det svekker medienes troverdighet at skillet 

mellom reklame og redaksjonelt stoff viskes ut, jf. f.eks. Carlsen (2015). Utviklingen 

sammenfaller med en endring i pressens etiske regelverk: I juni 2015 ble 

Tekstreklameplakaten integrert i Vær varsom-plakaten. De nye formuleringene er rundere i 

kantene, men understreker at «[d]et skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt 

innhold» (Vær varsom-plakaten punkt 2.6, PFU 12.6.2015). Høsten 2015 ble flere medier 

innklaget til PFU for brudd på denne paragrafen,3 og debatten går høyt om hvor tydelig 

merkingen må være. 

Likevel baserer den grunnleggende finansieringsmodellen til nettavisene seg fortsatt på 

å selge publikums oppmerksomhet om journalistiske tekster til annonsører. Tradisjonelt har 

annonsørene betalt per sidevisning, men det er en økende trend at mediehusene isteden tar 

betalt etter hvor lenge leseren er inne på en bestemt sak (Tornoe 2014, Thoresen 2014:50ff). 

Det er også dokumentert at lange, gjennomarbeidete tekster blir mye lest, deles hyppig på 

sosiale medier og gir gode inntekter (Thoresen 2014:60ff, 156). På den andre siden ser vi også 

en oppblomstring av kuriøs underholdningsjournalistikk, gjerne med listepreg eller 

fascinerende videoer, som er skreddersydd for å deles på sosiale medier og sanke klikk. Flere 

store nettaviser har etablert egne domener for denne sjangeren, slik som Buzzit (som tilhører 

Nordlys) og Tldr (som tilhører VG). I 2014 pågikk det en debatt om originaliteten i slike 

saker; blant annet anklaget Aftenposten Buzzit for stofftyveri (Aftenposten.no 30.9.2014).   

Stoffsamarbeid i mer organiserte former preger både papir- og nettavisene på tvers av 

tradisjonelle redaksjonsgrenser. «Schibsted Norge» er ett eksempel, der Aftenposten, 

Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Adresseavisen publiserer 

hverandres saker og slik sparer produksjonsutgifter. I skrivende stund vurderer de fire 

førstnevnte dessuten å slå seg sammen til ett selskap for å skape «en sunn økonomi rundt 

journalistikken» (Aftenposten.no 23.9.2015). Stoffsamarbeid kan føre til mer ensretting, men 

det kan også styrke mangfoldet. Dagsavisen har for eksempel blåst liv i flere nedlagte 

lokalaviser ved å kombinere lokalt, originalt stoff med en kjerne av journalistikk fra 

osloutgaven.   

                                                 
3 VG fikk kritikk av PFU for den «kommersielle» reportasjen «En norsk tsunami», som var reklame for filmen 

«Bølgen». TV 2 fikk tilsvarende kritikk for å lenke fra fronten til oddstips betalt av Norsk Tipping, mens VG ble 

frikjent for å ha lenket til Norsk Tippings spillsider fra en journalistisk artikkel. Til tross for kritikken ble ingen 

av mediene her felt for brudd på Vær varsom-plakaten (PFU 27.10.2015). I januar 2016 felte PFU derimot VG 

for brudd på paragraf 2.6, idet seksjonen «VG familieliv», som var et kommersielt samarbeid med Rema 1000, 

ble for vanskelig å skille fra ordinær journalistikk (PFU 21.1.2016). 
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Den digitale teknologien utvikles raskt. Mulighetene for umiddelbarhet, multimodalitet, 

interaktivitet og hypertekstualitet har gitt oss «flytende nyheter» (Kammer 2013a, Karlsson 

2012a). Nettavisene kan formidle en hendelse i samme sekund som den inntreffer, skriftlig, 

visuelt eller auditivt, samtidig som leserne stiller oppfølgingsspørsmål til journalisten og 

holder seg oppdatert på hva andre lesere eller institusjoner mener om saken i sosiale medier – 

alt i samme skjermbilde. «Multimediale» journalister turnerer fotografering, videoredigering 

og skriving like godt. Dette åpner for store journalistiske muligheter, men skjerper samtidig 

konkurransen og tidspresset i redaksjonene (Hartley 2011:295). Dessuten er det ikke gitt at 

journalistikken blir best av å utnytte de digitale mulighetene mest. En dårlig video må kanskje 

veies opp mot en god verbaltekst – eller motsatt. Kildearbeidet har dessuten endret seg 

radikalt. Internett gir tilgang til enorme mengder informasjon som når som helst kan snappes 

opp av en konkurrent. Mye journalistikk handler i dag om å sette sammen informasjon som 

uansett er digitalt tilgjengelig for leserne via andre kilder, til sammenhengende tekster i 

journalistiske sjangere. Samtidig har det aldri vært lettere for journalisten å komme i kontakt 

med enkeltpersoner og spore opp dokumenter.  

Nye distribusjonsplattformer påvirker når og hvordan vi konsumerer journalistikken. 

Andelen som leser nyheter på mobiltelefonen, vokser hurtig, mens det er nokså stabile tall for 

nettbrett og datamaskin (Futsæter 2015, Newman 2015:28). Papirtallene synker, som nevnt.  

Dette krever at nettavisene får mer fleksible grensesnitt, såkalt responsiv design, og utvikler 

nye applikasjoner som er spesialtilpasset mobiltelefon (Jones og Salter 2012:123).  

Lesernes atferd registreres i stadig større detalj. Redaksjonen har til enhver tid oversikt 

over hvor mange som har klikket seg inn på hver enkelt sak, og kan tilpasse tekstene etter det. 

Utfordringen er å skape trafikk til den vesentlige journalistikken ved siden av de mer lettvinte 

«klikkdragerne». Betalingsmurer og andre tjenester som krever pålogging med registrering av 

personalia, gir redaksjonen mer detaljert informasjon om hvem leserne er, og hvilke saker de 

leser. Da kan både annonser og redaksjonelt innhold tilpasses til den enkelte leser. Schibsteds 

betalings- og innloggingssystem SPiD forbeholder seg for eksempel retten til å «gi 

anbefalinger, innhold og markedsføring tilpasset deg og ditt bruksmønster» og å dele denne 

informasjonen med alle andre aktører som bruker SPiD (VG + 31.10.2014). Også uregistrerte 

lesere kan overvåkes. I oktober 2015 lanserte nettavisa iTromsø en algoritmestyrt front på 

mobilutgaven, der leserne fikk en individuelt tilpasset forside basert på hva slags saker de 

hadde valgt å lese før. VG og NRK er blant dem som arbeider med liknende løsninger (Olsen 

2015b:274). Mange mener dette vil gjøre journalistikken mer relevant for leserne og reklamen 

mindre påtrengende (Barland 2015:128). Andre er bekymret for en eventuell «ekkokammer»-

effekt, altså at leserne får et ensidig tilbud som bekrefter det verdensbildet og de interesser de 

har fra før (Olsen 2015a:264, Jones og Salter 2012:115).  

Leserinvolvering er blitt en sentral kvalitet for mange nettaviser. Leserne bidrar til det 

redaksjonelle produktet som øyenvitner, dokumentarister og nasjonal kunnskapsbank – og 

som debattanter og ambassadører for nyheten i etterkant. Ofte er muligheten for 

leserinvolvering et viktig nyhetskriterium på nett: Kan nyheten skape debatt eller involvere 
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leserne på noen annen måte (Brurås 2012:139)? Grensene kan være flytende mellom når 

leserne bidrar til den tradisjonelle journalistikken, og når leserne skaper journalistikk selv. VG 

har for eksempel i perioder lagt ut utvalgte leserblogger sammen med det redaksjonelle 

innholdet på fronten, og nettaviser som ABC Nyheter har prøvd seg med såkalt 

borgerjournalistikk, der leserne skal skrive fullverdige nyhetssaker. Dette fører til store 

debatter om hva som skal regnes som journalistikk, og i hvilken grad det gir mening å snakke 

om «journalister» og «redaksjoner» uten å dekonstruere begrepene; se f.eks. Anderson (2013) 

og Domingo, Masip og Meijer (2015).  

Også journalistrollen blir satt under press. I dag er det mindre åpenbart hvem som kan 

kalle seg journalist, enn for 20 år siden. Kunnskapsrike bloggere produserer hver dag 

glimrende journalistikk utenfor de etablerte mediehusene, og siste nytt kan spres bredt i 

sosiale medier før de tradisjonelle journalistene rekker å ta tak i saken. Når journalister selv 

ytrer seg i sosiale medier, går debatten gjerne friskt om hvor private eller offentlige ytringene 

er, og i hvilken grad journalisten representerer nyhetsmediet sitt eller bare seg selv. Samtidig 

forventer mange redaksjoner at journalistene skal drive aktiv markedsføring av sine egne 

saker på sosiale medier (Fjellro 2014). Journalisten må i dag være markedsfører og «digitalt 

hode»4 i tillegg til innholdsprodusent.  

I noen sjangere er journalistene til og med blitt overflødige. Såkalt robotjournalistikk 

brer om seg, det vil si at fullverdige artikler skrives av en datamaskin med 

forhåndsprogrammerte tekstnormer. Dette gjelder særlig nyheter som bygger på kvantitative 

data, som jordskjelvvarsler, børsmeldinger og sportsresultater. Men algoritmene blir stadig 

mer komplekse, og stoffområdet er i ferd med å utvides (Karlsen 2015). I januar 2016 

publiserte VG en koherent nyhetssak om «din kommune»s gjeld, der en robot tilpasset teksten 

til søkerens geografiske tilhørighet (VG.no 24.1.2016). 

Det er altså liten tvil om at både papir- og nettjournalistikk må tilpasse seg en kontekst i 

stadig forandring, og at dette kan påvirke tekstnormene på forskjellig måte. Mange av disse 

temaene skal vi komme tilbake til i senere kapitler.  

 

1.4 Analysemateriale  

Avhandlingen handler i utgangspunktet om nyhetssjangere i nettaviser. Men for å kunne 

analysere dem best mulig er det nyttig med et komparativt perspektiv. Da mener jeg det er 

mest relevant å sammenlikne nettmediet med papiraviser, framfor med radio eller tv. Selv om 

både lyd og bilde nå er dagligdags i nettavisene, er de dominerende sjangrene fremdeles 

basert på skrift. Historisk har de fleste nettavissjangrene også sitt utspring i papiravisas 

nyhetsformater; det er en grunn til at vi kaller det nettavis. Jeg har videre ønsket å studere 

nettaviser som har et motstykke på papir innenfor samme mediehus. Det gir den tetteste og 

mest relevante sammenlikningen mellom de to plattformene. Dette innebærer ikke at 

                                                 
4 Schibsted etterlyste spesifikt «Digitale hoder» da konsernet lyste ut 17 nye stillinger i Aftenposten i 2012 

(Schibsted Media Group 6.12.2012). 
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nyhetsmedier som Nrk.no eller Nettavisen er uinteressante som analyseobjekt – tvert imot. 

Men studier av dem får dessverre ikke plass innenfor dette forskningsdesignet. 

Valget har isteden falt på VG, Dagbladet og Aftenposten, siden de er de tre største 

mediehusene i Norge som produserer både papir- og nettavis. Ifølge TNS Gallups 

mediebruksundersøkelser hadde disse flest lesere på nett i 2013, i samme rekkefølge 

(Medienorge 2014a). På papir hadde Aftenposten størst opplag samme år, dernest VG, 

Dagens Næringsliv5 og Dagbladet (Medienorge 2014c).6 Det er derfor rimelig å anta at 

sjangrene som utvikles i disse mediehusene, vil prege den felles norske nyhetsdiskursen 

sterkere enn sjangere i mindre medier gjør.  

Det er to grunner til at jeg har valgt norske nettaviser og ikke utenlandske. For det første 

er de store norske nettmediene både ressurssterke og innovative sammenliknet med mange 

internasjonale konkurrenter (Ihlebæk og Krumsvik 2015:471, Krumsvik 2015:782). De egner 

seg derfor godt til å undersøke aktuelle utviklingstrekk. For det andre blir detaljerte 

diskursanalyser ofte best når man analyserer tekster på sitt eget morsmål. Da kjenner 

forskeren både de språklige nyansene og konteksten best. Av samme grunn har jeg valgt å 

skrive avhandlingen på norsk. Vesentlige nyanser i språket vil nødvendigvis gå tapt om 

analysetekstene – og for så vidt også analysene – skal oversettes til engelsk.   

Ved inngangen til studien (2010) hadde alle de tre nettavisene jeg studerer, bare gratis 

innhold på nett. I løpet av forskningsperioden har samtlige utviklet betalingstjenester for deler 

av innholdet. Per 2015 har VG.no og Dagbladet.no fortsatt en overvekt av gratis stoff, mens 

hele Aftenposten.no i praksis er forbeholdt betalende abonnenter – andre får kun lese åtte 

gratis artikler per uke. Av praktiske årsaker har jeg avgrenset studien til å gjelde gratis 

nettnyheter i disse avisene. Nyheter bak de ulike betalingsmurene har jeg ikke hatt kapasitet 

til å undersøke, selv om det utvilsomt foregår mye sjangerutvikling der (Barland 2015, Vee 

2013). I tillegg vil jeg presisere at jeg analyserer nettavisene slik de framstår på en PC/Mac, 

ikke slik de arter seg på mobil eller nettbrett. Også dette er en praktisk avgrensning. Mitt 

komparative perspektiv går altså mellom papirnyheter som koster penger, og nettnyheter som 

er gratis og leses på datamaskin.  

Avhandlingen består av flere delstudier, som presenteres i neste hovedavsnitt. 

Materialet til to av dem, en formatanalyse og en innholdsanalyse, ble samlet inn før 

Aftenposten reiste betalingsmuren. Her er derfor alle de tre avisene inkludert. Aftenpostens 

utviklingsredaktør er dessuten blitt intervjuet på lik linje med ledere for de to andre 

redaksjonene. De tre casestudiene i avhandlingen er derimot av nyere dato og er derfor hentet 

fra VG og Dagbladet, riktignok med noen sideblikk til Aftenposten. Dette går jeg nærmere 

inn på i kapittel 5, hvor jeg presenterer hver av de tre redaksjonene mer utførlig. 

                                                 
5 Dagens Næringsliv ligger derimot på en femteplass i antall lesere på nett, bak Nettavisen. 

6 Fra 2014-årgangen begynte Mediebedriftenes landsforening å måle opplagstall på en ny måte, som inkluderte 

digitale abonnenter. Tallene derfra er altså ikke direkte sammenliknbare med 2013-årgangen. Men 

hovedtendensene er som året før (Høst 2015). 
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1.5 Strukturen i avhandlingen 

Avhandlingen har som nevnt en overordnet problemstilling med fire underspørsmål. 

Underspørsmål 1 dreier seg om faktiske forskjeller mellom plattformene, noe som kan 

undersøkes empirisk på mange ulike måter. Hvilke måter jeg velger, påvirker i sin tur svarene 

på spørsmål 2–4, som gjelder årsaker og konsekvenser. For å få et bredest mulig empirisk 

grunnlag kombinerer jeg kvantitative og kvalitative metoder, og jeg kombinerer analyser av 

det overordnete formatet med casestudier av typiske tekster. Derfor består avhandlingen av et 

knippe delstudier som hver for seg fungerer som en selvstendig analyse, samtidig som de 

bygger på hverandre og aggregerer et mer generelt og dekkende svar på 

hovedproblemstillingen.  

Jeg presenterer de perspektivene og referansene som er mest relevante for den 

overordnete problemstillingen og for avhandlingen som helhet, i tre hovedkapitler om 

litteratur, teori og metode. Dette blir en generell gjennomgang av forskning på nettnyheter, 

sjanger- og diskursteori samt metodiske hovedgrep. Hver delstudie har imidlertid sin egen 

lokale problemstilling, metode og materiale. Det vil også variere hva slags teori og 

forskningslitteratur som er direkte relevant for den enkelte delstudien. Derfor åpner jeg hver 

delstudie med å spesifisere hvilken problemstilling, teori, metode og litteratur jeg legger vekt 

på i akkurat den studien. Da kan jeg også trekke inn elementer som ikke er behandlet i de 

generelle litteratur-, teori- og metodekapitlene.  

Oppbygningen kan dermed minne om den man ser i en artikkelbasert avhandling. Jeg 

understreker likevel at avhandlingen skal leses som en monografi, der problemstillinger, 

litteratur, teori og metode er fordelt på to nivåer. Hensikten er å gjøre teksten mest mulig 

oversiktlig og hjelpe leseren til å huske hva som hører hjemme hvor. Mer konkret blir 

strukturen slik: 

Kapittel 1 – denne innledningen – forklarer bakgrunnen for forskningsprosjektet og 

konkretiserer den til en problemstilling. 

Kapittel 2 er en litteraturgjennomgang. Forskning på nettjournalistikk er et stort felt, så 

jeg har avgrenset gjennomgangen til det som er skrevet om nyhetssjangere på nettet. 

Kapittelet viser at det særlig er behov for kvalitative studier av hvilken mening som skapes i 

tekstene.  

Kapittel 3 er et teorikapittel. Her diskuterer jeg hvilke forbindelser studien min har til 

ulike forskningstradisjoner innenfor både medie- og tekstvitenskap.  Dernest går jeg mer 

spesifikt inn på relevante sjangerteorier for å avgrense retningen på analysen. Jeg begrunner 

også nærmere hvorfor jeg ønsker å undersøke nyheter spesielt. 

Kapittel 4 knytter det teoretiske perspektivet til metodologi og forskningsdesign. Særlig 

diskuterer jeg hvilke metoder og delstudier det er mest hensiktsmessig å kombinere for å 

svare på problemstillingen. Diskusjonen leder fram til en nøyere beskrivelse av hvordan jeg 

har gått fram i praksis. 

Kapittel 5 etablerer en generell kontekst for delstudiene ved å redegjøre for den 

diskursive praksisen i hver av de tre redaksjonene jeg studerer. Mye av informasjonen bygger 
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på et kvalitativt intervju med en redaksjonell sjef i hver redaksjon.  Intervjuene gir innsyn i 

hvordan redaksjonene arbeider, og hvordan de selv vurderer forskjellene mellom papir og 

nett. Disse intervjuene trekker jeg også inn i de ulike delstudiene der det blir relevant. I 

metodekapittelet argumenterer jeg for at intervjuene kan regnes som en delstudie i seg selv.   

Kapittel 6 er en formatanalyse som kartlegger og diskuterer hvordan stoffet seksjoneres 

forskjellig i papir- og nettavisene, og hvordan seksjonene får ulike navn. Forskjellene kan 

både reflektere og påvirke hva slags stoff som anses som relevant på de respektive 

plattformene, blant annet hva som skal forstås som nyheter. Denne delstudien er derfor en 

analyse av en mer spesifikk kontekst for nyhetssjangrene. 

Kapittel 7 og 8 utgjør en kvantitativ innholdsanalyse av en rekke potensielle 

sjangertrekk på papir og nett. Hensikten er å kartlegge hvilke systematiske forskjeller vi 

eventuelt finner mellom de to plattformene. Dermed kan jeg også lettere velge ut prototypiske 

tekster for kvalitativ analyse. 

Deretter følger tre casestudier av ulik karakter. De tar for seg ulike former for 

nyhetssjangere på nettet, fra dem som likner ganske mye på papirsjangere, til dem som er 

spesifikt utviklet for nettet og bare finnes der. 

Kapittel 9 er den første casestudien. Den sammenlikner hvordan papir- og nettutgaven 

av en gitt avis dekker samme nyhet gjennom hver sin serie oppfølgingssaker. Nettekstene i 

denne delstudien representerer et tradisjonelt nyhetsformat som bare i begrenset grad utnytter 

nettets teknologiske muligheter. Likevel er det vesentlige og interessante forskjeller mellom 

papir- og nettdekningen. 

Kapittel 10 er den andre casestudien. Den tar utgangspunkt i en hendelsesnyhet som blir 

løpende oppdatert på nettet, og som dermed tydelig utnytter nettets mulighet til umiddelbar 

rapportering. Jeg undersøker hvilke endringer som blir gjort i teksten etter hvert som 

hendelsen skrider fram, og sammenlikner dette med versjoner som blir trykt på papir neste 

dag. Også her er det tydelige forskjeller. 

Kapittel 11 er den tredje casestudien. Den utforsker en potensiell sjanger som ikke har 

noe motstykke på papir, nemlig det døgnåpne direktestudioet. Der kombineres en umiddelbar 

nyhetsfeed med mange former for interaktivt og multimodalt innhold. Spørsmålet er hvilket 

meningspotensial denne sjangeren kan bidra med, og hvordan leserne og journalistene 

forhandler om sjangernormene. 

Kapittel 12 er konklusjonen. Her knytter jeg resultatene fra delstudiene tettere til det 

overordnete teoretiske perspektivet. Videre oppsummerer jeg hvordan delstudiene til sammen 

har besvart de fire underspørsmålene og dermed også hovedproblemstillingen.  
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2 Tidligere forskning på nettnyhetssjangere 
I dette kapittelet går jeg gjennom studier som sier noe om nyhetssjangere i nettaviser, og som 

dermed kan være direkte relevante for problemstillingen min. Jeg forsøker ikke å gi noen 

fullstendig oversikt over all forskning på nettjournalistikk, heller ikke over all forskning på 

nyheter eller på sjangerfenomenet i seg selv. Det er et enormt felt, som må avgrenses. Utover 

de hovedtrekkene jeg presenterer her, vil jeg i hver enkelt delstudie (kapittel 6–11) supplere 

med mer spesifikke referanser som berører den aktuelle problemstillingen direkte. Generelle 

medie-, diskurs- og sjangerteorier presenterer jeg i teorikapittelet (kapittel 3). 

Tidligere sjangeranalyser av nettnyheter er vanskelige å finne. Det er tre hovedårsaker 

til det. For det første er sjangerbegrepet lite brukt i forskningslitteraturen om nettjournalistikk. 

For det andre har sjangerstudier, der de finnes, en tendens til å rette seg mot de mest 

interaktive nettsjangrene, som blogger og brukergenerert journalistikk, framfor den daglige 

nyhetsjournalistikken. Og for det tredje er kvalitative tekstanalyser sjeldne; de fleste studiene 

av nyhetstekster på nettet er kvantitative innholdsanalyser som ikke undersøker 

meningsskapingen i tekstene nærmere. Mange av studiene nedenfor berører derfor 

nettnyhetssjangrene indirekte, men de har likevel overføringsverdi for mitt prosjekt.  

 

2.1 Observasjon av redaksjonelle praksiser 

Sjangernormer er tett forbundet med den diskursive praksisen tekstproduksjonen foregår i 

(Fairclough 1992:71, jf. avsnitt 3.2.3.2). Derfor er studier som på ulike måter observerer 

redaksjonskulturen, vesentlige for å forstå nyhetssjangrene. Hvilke implisitte vurderinger er 

det som bare «sitter i veggene»; hvilken journalistisk doxa er etablert? Hvilke spørsmål 

diskuteres og avveies eksplisitt, og med hvilke begrunnelser? 

Etter en grundig litteraturgjennomgang konkluderer Steen Steensen (2010:126) med at 

nettjournalistikkforskningen trenger flere etnografiske studier for å forstå disse prosessene. 

Han har selv bidratt til å bøte på problemet gjennom å kombinere sine tekst- og 

sjangeranalyser med deltakende observasjon i nettredaksjonen til Dagbladet.no (Steensen 

2009a). Slik får han vist hvordan flere trekk ved Dagbladets featurejournalistikk på nett kunne 

forklares med lav bemanning, stort tidspress, jakt på høye lesertall og en gjennomgående 

nyhetsorientert diskurs i redaksjonen.  

I Danmark har Jannie Møller Hartley (2011) gjort etnografiske studier i tre 

nettredaksjoner for å forstå det nettjournalistiske feltet fra et sosiologisk perspektiv. 

Observasjonene og intervjuene gir god innsikt i hvordan journalistene forstår sin egen rolle og 

sin egen praksis, og hvordan de tenker om publikum. Dette kombinerer hun med kvantitative 

(men sosiologisk fortolkete) innholdsanalyser av medietekster fra både disse og andre 

redaksjoner. Et viktig funn er at relasjonen mellom mediehusene påvirker nyhetsproduksjonen 

i betydelig grad. Hvor hurtig en nyhet publiseres, avhenger for eksempel av hvor alene man er 

om den – eksklusivitet er viktigere enn hurtighet (Hartley 2011:295). På nettet blir det også 

spesielt viktig å finne saker som kan utvikles over tid og generere flere oppfølgingssaker, 
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helst på en måte som sikrer redaksjonen eierskap til nyheten (Hartley 2011:284). Og kan 

nyheten på en eller annen måte defineres som «breaking news», tilhører den «’cremen’ af 

netnyheder» (Hartley 2011:285).     

Svein Brurås redigerte i 2012 boka Nyhetsvurderinger. På innsiden av fem redaksjoner. 

I den rapporterer norske medieforskere fra deltakende observasjon i store norske papir-, tv- og 

nettredaksjoner, inkludert Aftenposten og Dagbladet. Undersøkelsen viser blant annet at en av 

de mest effektive måtene journalistene kan vinne legitimitet på, både internt i bransjen og 

eksternt blant publikum, er å være best på de store fellessakene. Gode, eksklusive saker er 

naturligvis gull verdt, men fellessakene får høy nyhetsverdi nettopp ved at mange medier 

dekker dem,7 og publikum aksepterer lettere smale, kreative vinklinger når grunnpremissene i 

saken er kjent fra før (Bjerke 2012:249). Begge de første casestudiene i denne avhandlingen 

er på hver sin måte eksempler på slike fellessaker. 

Astrid Gynnild (2008) har undersøkt hvordan nettjournalister lar klikkstatistikken – 

altså de faktiske lesertallene for hver enkelt sak – påvirke journalistikken, deriblant 

sjangerutviklingen. Blant annet var det på tidspunktet for hennes observasjon en trend «å ikke 

åpenbare for mye i inngangen» for å få leseren til å klikke, et grep mine informanter hevder er 

mindre legitimt i dag (se avsnitt 8.17). I praksis er det likevel lett å finne eksempler på slike 

lokkemattitler fremdeles (se også Blom og Hansen 2015). 

Ivar John Erdal (2008:77) viser i en studie av konvergens hos NRK blant annet at 

nettutgaven hadde en svakere identitet blant journalistene enn eterplattformene, og at det ble 

produsert lite journalistikk spesifikt for nett. Erdal argumenterer for at retorikken må tilpasses 

plattformen, altså at nettjournalistikken krever andre sjangere enn tv- og radiojournalistikk 

gjør. 

Relevant er også Maria Konow-Lunds (2013) avhandling, som sammenlikner tv-

produksjon i TV 2 Nyhetskanalen med nett-tv-produksjon i VG Nett. For VGs del er det blant 

annet tydelig at levende bilder anses som spesielt viktig ved «breaking news», samtidig som 

redaksjonen går inn for å utnytte nettets interaktive potensial til å få lesernes egne bilder og 

reaksjoner. I casestudie 2 (kapittel 10) ser jeg nærmere på hvordan dette foregår i praksis. 

Konow-Lund dokumenterer også hvordan mye av innovasjonen i VGs nettredaksjon skjer 

nedenfra og opp via gode ideer og prøving og feiling. Det minner oss på at vi må være 

forsiktige med å tillegge tekstprodusentene for klare intensjoner når vi analyserer de ferdige 

produktene, jf. også avsnitt 3.2.2. 

Over har jeg konsentrert meg om skandinaviske observasjonsstudier, siden disse trolig 

ligger nærmest den norske redaksjonskulturen. For en mer internasjonal oversikt anbefaler jeg 

den nevnte artikkelen av Steensen (2010:126). Han viser blant annet hvordan brorparten av de 

relativt få europeiske og nordamerikanske observasjonsstudiene preges av en 

innovasjonsdiskurs eller på annen måte er opptatt av hvilke endringer teknologien fører med 

                                                 
7 «Strengt tatt er dette et sirkelresonnement. Men det fungerer [overfor publikum].» (Bjerke 2012:249) 
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seg – og ikke minst hvorfor den nye teknologien ikke nødvendigvis endrer journalistikken 

likevel.   

Hakket mer oppdatert enn Steensen er Domingo og Paterson (red. 2011), selv om to av 

de mest sjangerrelevante kapitlene her nettopp er kortversjoner av de tidligere nevnte studiene 

til Steensen og Hartley. Brooke van Dam (2011) supplerer imidlertid med en interessant 

casestudie av hvordan amerikanske nyheter dekkes forskjellig avhengig av om avisa bare 

finnes på nettet (Salon.com), eller om mediehuset også gir ut en papirutgave (LATimes.com). 

Van Dam finner at Los Angeles Times på nettet dekket presidentvalget massivt og hurtig, 

men samtidig fragmentert og inkoherent. Salon.com produserte derimot færre, men mer 

enhetlige og analytiske saker. Mitt materiale består bare av nettaviser med en motpart på 

papir, og i casestudiene (kapittel 9–11) ser jeg noen av de samme tendensene som van Dam 

beskriver for LATimes.com.    

Blant de ferskeste internasjonale studiene kan vi nevne Anderson (2013) og Usher 

(2014), som begge undersøker redaksjonelle praksiser i amerikanske nettaviser. Anderson 

mener at nyhetsetnografier ikke lenger bør avgrenses til redaksjoner, idet nettnyheter ikke 

nødvendigvis produseres i et avgrenset fysisk miljø. Isteden er det viktig å studere nettverkene 

som til sammen skaper journalistikken på nettet. Han slår derfor til lyd for å kombinere 

etnografiske studier med såkalt aktørnettverksteori (Anderson 2013:167f), altså studiet av 

hvordan nettverk av mennesker og ting skaper sosiale praksiser. Dette ser ut til å være en 

stigende trend i forskningen på redaksjonsmiljøer; «the material turn in the study of 

journalism» kaller Pablo Boczkowski det i et spesialnummer av Journalism som nettopp tar 

for seg ANT-relaterte og nærliggende forskninsgmetoder (Boczkowski 2015, jf. også avsnitt 

3.2.3). Usher (2014) viser på sin side hvordan framvoksende nyhetskriterier som 

umiddelbarhet, interaktivitet og brukermedvirkning kommer i konflikt med mer tradisjonelle 

kriterier i The New York Times’ redaksjon. De teknologiske forutsetningene bak slike 

nyhetskriterier er for øvrig et eget forskningsfelt, som vi skal se på i neste avsnitt.  

 

2.2 Innholdsanalyser av teknologiske affordanser 

En stor del av nettjournalistikkforskningen tar for seg i hvilken grad nettavisene tar i bruk de 

teknologiske mulighetene som skiller dem fra papiravisene. Det er vanlig å dele disse inn i tre 

eller fire kategorier, men både kategoriseringen og terminologien varierer. I deler av 

faglitteraturen bruker man begrepet «affordanser». Aske Kammer (2013a:295) definerer 

begrepet som «de muligheder for handlen, som et givent objekt repræsenterer for et givent 

subjekt». Kammer skriver at begrepet stammer fra persepsjonspsykologen Gibson (1977), 

men at det via blant andre Hutchby (2001) innen medievitenskapen er utviklet til en sentral 

metafor for «the ways media technologies enable action» (Kammer 2013a:58). Martin 

Engebretsen (2007:15) bruker affordansebegrepet i en videre forstand. Han definerer 

affordanser som «ulike former for rammebetingelser for en tekst, en sjanger eller et annet 

kontekstuelt betinget objekt, og det omfatter både muligheter og begrensninger». Det er ikke 

bare teknologien som skaper affordanser, skriver han, men også semiotiske ressurser, 
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sosiokulturelle konvensjoner og situasjonelle forhold. Dette kommer jeg tilbake til i kapittelet 

om sjangerteori.  Steen Steensen (2010:111) bruker ikke affordansebegrepet, men gjennomgår 

en omfattende litteratur om ulike teknologiske «assets», altså verdier eller fordeler, som 

nettjournalistikken kan gjøre bruk av. Michael Karlsson (2012a) bruker på sin side begrepet 

«liquid news» til å oppsummere de samme egenskapene som ellers kalles affordanser eller 

«assets».  

Det kan være gode grunner til å styre unna affordansebegrepet når vi snakker om et 

mediums teknologiske muligheter og begrensinger. Blant annet brukes begrepet litt 

annerledes i multimodal teori, der det beskriver potensialet i en gitt modalitet. Da snakker vi 

om modale affordanser, jf. Løvland (2007:24) og Engebretsens utvidete forståelse nevnt over. 

Dessuten er medievitere uenige om hvorvidt «affordanser» er en god oversettelse av det 

engelske «affordances». Gisle Hannemyr mfl. (2015:199) anbefaler det norske begrepet 

«handlingsmuligheter» isteden.  

Om terminologien er forskjellig, viser likevel den litteraturen som jeg har gitt eksempler 

på over, til en nokså felles forståelse av hva som kjennetegner de teknologiske mulighetene 

som er særegne for nettjournalistikken, sammenliknet med journalistikk i andre medier. I det 

følgende skal jeg bruke begrepet «teknologiske affordanser» om disse mulighetene. 

Den første affordansen er umiddelbarhet. Direktesendinger kjenner vi jo fra radio og 

fjernsyn, men nettavisene er det eneste journalistiske mediet som også kan «direkteoverføre» 

lange stykker skriftlig tekst gjennom kontinuerlige oppdateringer.8 Og der etermediene i 

utgangspunktet er bundet av faste sendeskjemaer, kan nettavisene når som helst bryte inn med 

nye «breaking news».  

Den andre affordansen er hypertekstualitet. Også i tradisjonelle medier kan journalisten 

vise muntlig eller skriftlig til andre tekster, som når forsidehenvisningen på en papiravis 

refererer til «side 6 og 7». Men bare nettmediene kan kople et stort nettverk av tekster direkte 

sammen gjennom hyperlenker. 

Den tredje affordansen er interaktivitet.9 Publikum har riktignok til alle tider henvendt 

seg til avisredaksjoner med leserbrev og annonser, og vi kan delta i radioens 

innringningsprogrammer og stemme ut deltakere fra reality-tv. Men i nettmediene 

gjennomsyrer interaktiviteten opplevelsen til hver enkelt bruker på en helt annen måte. Vi kan 

debattere med andre lesere, skrive meldinger til journalistene og navigere rundt i komplekse 

grafikker, for å nevne noe. Mange tekster gir ikke engang mening hvis ikke leseren aktivt 

foretar seg noe foran skjermen.    

Den fjerde affordansen er multimodalitet.10 Alle tekster er i utgangspunktet multimodale 

(Tønnesson 2006:9), men nettavisene kan kombinere flere modaliteter enn andre 

                                                 
8 Tekst-tv har naturligvis også en viss umiddelbarhet, men svært begrenset kapasitet. 

9 Steensen (2010:113) ser også umiddelbarhet som en form for interaktivitet, idet tekster kan oppdateres løpende.  

10 Noen refererer heller til «multimedia» eller det avledete begrepet «multimedialitet», ut fra tanken om at det 

ikke bare er modaliteter som møtes, men også ulike medieformater (Steensen 2010:123). Hvor grensa går 

mellom et medium/medieformat og en modalitet, er likevel uklart. Jeg følger dermed Aske Kammer i at 

«multimediality implies a multitude of media whereas what researchers most often talk about is actually a 
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journalistiske medier. Denne affordansen blir først og fremst tydelig i kombinasjon med 

interaktivitet, for det er jo i teorien fullt mulig å vise øverste del av nettavisas frontside på en 

fjernsynsskjerm, med både lyd og levende bilder. Men når leseren selv kan velge hvilke 

videoinnslag som skal spilles av, eller hvilke deler av grafikken hun vil utforske, blir det 

tydelig at modalitetene kan utnyttes på en helt annen måte på nettet.   

Det er opplagt at disse affordansene innebærer et potensial for sjangerendring. 

Nettnyhetene kan både anta andre former enn papirnyhetene (f.eks. ved å kombinere video og 

verbaltekst), presentere andre typer innhold enn papirnyhetene (f.eks. via interaktive 

databaser) og fylle andre sosiale og retoriske funksjoner enn papirnyhetene (f.eks. ved å holde 

en løpende dialog med leserne mens en hendelse dekkes minutt for minutt). Spørsmålet er i 

hvilken grad det har vært et journalistisk, sosialt og retorisk behov for slike endringer, hvilke 

tekstnormer som eventuelt er utviklet, og hvilke rammer de setter for meningsskapingen i de 

nye sjangrene. Det er ikke gitt at en ny teknologisk mulighet fører til mer relevante tekster. 

Affordansene angir et potensial, men bør verken tolkes normativt (som at teknologiene bør 

brukes) eller deterministisk (som at bruken følger av mulighetene). 

Det finnes mye forskning som tar for seg nettjournalistikkens affordanser. I den tidlige 

fasen av nettavisenes utvikling var mange forskere spesielt opptatt av alle de positive 

mulighetene for innovasjon som det nye mediet åpnet for, slik vi også har sett når nye 

medieteknologier har blitt utviklet tidligere (jf. Domingo 2006:54ff, Mitchelstein og 

Boczkowski 2009:566 og Steensen 2010:109f, som alle gir grundige oversikter). Negroponte 

(1995) og Pavlik (2001) er typiske eksempler på de teknologiske optimistene på 1990- og 

begynnelsen av 2000-tallet. Engebretsen (2002) kan kanskje sees som en norsk representant. 

Imidlertid viste mange empiriske studier at affordansene ble lite utnyttet (f.eks. Engebretsen 

2006, Greer og Mensing 2006, Quant 2008, Barnhurst 2013). Årsaken var sammensatt – 

journalistene fulgte tradisjonelle rutiner, redaksjonene manglet nødvendig kompetanse eller 

utstyr (Doherty 2014:126), innovative løsninger var dyre og tidkrevende (van der Wurff og 

Lauf red. 2005:279), båndbredden var lenge begrenset (Engebretsen 2002:193), man var redd 

for å lede leserne vekk fra domenet, og publikum var ikke nødvendigvis så opptatt av å bidra 

selv (Bergström 2008, Nguyen 2010). I mange studier fra denne perioden kan vi derfor spore 

en viss skuffelse over at affordansene ikke ble utnyttet så effektivt som forskeren kanskje 

skulle ønske. «[T]he potentials of creating a more broad-spectre, user-controlled, dynamic and 

dialogic form of journalism are utilized only to a very modest degree – or not at all», 

konkluderer for eksempel Martin Engebretsen i en omfattende studie av skandinaviske 

nettaviser (2006:3). 

I nyere studier ser vi derimot flere eksempler på at affordansene utnyttes både effektivt 

og kreativt, og det er liten tvil om at nettjournalistikken stadig utfordrer flere av papiravisas 

                                                                                                                                                         
multitude of modalities contained within one medium» (Kammer 2013a:126, kursivert i originalen). Her kan det 

riktignok oppstå uklare grenser mellom teknologiske og modale affordanser. Multimodalitet forstått som 

teknologisk affordanse vil vise til det overordnete potensialet mediet har til å kombinere ulike modaliteter, mens 

de modale affordansene angir hvilket meningspotensial som ligger i hver enkelt modalitet.  
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tekstnormer. Mens Salaverría (2005) fant at nettaviser verden over verken taklet den store 

trafikken eller var forberedt på å fylle behovet for hurtig oppdatert og korrekt informasjon 

etter terrorangrepene i New York 11. september 2001, viser for eksempel Kammer (2013b) at 

norske og danske nettaviser utnyttet alle de fire affordansene overraskende godt under 

terroranslaget i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 og «formåede at løfte en vigtig 

samfundsmæssig opgave i forbindelse med terrorangrebet» (Kammer 2013b:292). Kammer 

(2013a:15ff) og Karlsson (2010:32ff) underbygger denne tendensen. Bildet varierer 

naturligvis noe fra land til land; en sammenliknende studie av greske nettaviser fra 2009 og 

2011 viser at veksten i multimodalitet, hypertekstualitet og interaktivitet går langsomt 

(Doudaki og Spyridou 2014).   

Den empiriske forskningen på nettjournalistikkens affordanser er ofte kvantitativ (f.eks. 

Engebretsen 2006, 2007, Saltzis 2012, Karlsson og Clerwall 2012, Kammer 2013a). Også jeg 

kvantifiserer visse affordansetrekk i kapittel 7 og 8 (bl.a. forekomsten av lenker, video og 

kommentarfelt). Slik forskning kan gi sammenliknbare resultater undersøkelsene imellom11 

og åpne for diakrone studier som viser utvikling over tid, som Karlsson (2010, 2013), Greer 

og Mensing (2006) og til en viss grad Ihlström (2004)12. Likevel er det fra et 

sjangerperspektiv mer verdifullt å gå nærmere inn på hvordan den registrerte utnyttelsen av 

affordansene påvirker meningen i de journalistiske tekstene. Noen studier gjør dette, for 

eksempel Dahlen (2008), som kombinerer en kvantitativ analyse av nettavisenes lenkebruk 

med en kvalitativ analyse av lenkenes retoriske kvaliteter. Han finner blant annet at de 

opplenkete arkivtekstene ikke nødvendigvis utvider forståelsen av primærteksten, men at de 

tvert imot kan gi motstridende eller utdatert informasjon som svekker koherensen. Lenkene 

kan derimot være retorisk viktige for å legitimere vinklingen, kildevalget og 

virkelighetsbeskrivelsen i primærteksten (Dahlen 2008:108). Mark Coddington (2012) 

vurderer hvordan lenkene påvirker nyhetsrammene. Mens uavhengige blogger ofte lenker til 

konfliktorientert stoff og spesifikke meninger, lenker nyhetstekster hovedsakelig til generell 

og ukontroversiell informasjon fra autoritative kilder, ofte andre medier. Blogglenkene 

utfordrer dermed etablerte rammer, mens nyhetslenkene heller tenderer mot å bekrefte de 

tradisjonelle nyhetsrammene. Skye Doherty (2014:127) gjør ikke egne analyser, men 

argumenterer godt for at affordanseforskningen på hypertekstualitet bør interessere seg mer 

for narrative aspekter, ikke bare «to count links or explore where they go».    

Også en del studier av umiddelbarhetsaffordansen vurderer konsekvensen for 

tekstmeningen, idet de påviser hvordan hurtig publisering kan føre til upresisheter og 

faktafeil. Salaverría (2005) og Karlsson (2006, 2011, 2012a) er noen eksempler på dette – se 

også kapittel 10 i denne avhandlingen. I en studie av den tidlige dekningen av 

svineinfluensaen i svenske nettaviser viser dessuten Karlsson (2012b) hvordan 

                                                 
11 Ofte er det likevel vanskelig å sammenlikne studier direkte, siden de affordanseaspektene som måles, kan være 

ulikt eller uklart definert. Se f.eks. avsnitt 7.3.4.8 og 8.11 om forskning på lenker. 

12 «Til en viss grad» fordi Ihlström hovedsakelig baserer de diakrone studiene på kvalitative intervjuer, 

spørreundersøkelser og observasjon. 
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nyhetsrammene løpende endrer seg etter som nyhetene oppdateres – fra krisemaksimering til 

ufarliggjøring, fra kaos til kontroll.  

 

2.3 Andre former for innholdsanalyser 

Mange innholdsanalyser måler aspekter vi kan forvente å finne i både papir- og nettnyheter: 

stoffinnhold, kildebruk, tekstlengde osv. I kapittel 7 går jeg grundigere inn på en del av disse 

som opptakt til min egen innholdsanalyse. Her skal jeg nøye meg med å oppsummere noen 

generelle hovedtrekk og knytte dem til potensiell sjangerutvikling. 

Hvis papir- og nettaviser skal oppvise forskjellige sjangere, innebærer det at de også må 

publisere forskjellige tekster – eller at tekstene, om de ellers framstår som identiske, fyller 

forskjellig sosial funksjon. Tidlige nettaviser ble gjerne kritisert for å publisere «shovelware», 

altså bare legge ut gammelt innhold fra andre medier, for eksempel papiravisa (Greer og 

Mensing 2006:14). Flere skandinaviske studier med materiale fra 2007 eller tidligere 

bekrefter at nettavisene delte mye stoff med papirutgaven (Engebretsen 2006, Andenæs 2007, 

Jacobsen 2005, Binde 2005). Engebretsen (2007:56) finner for eksempel at 83 % av et utvalg 

skandinaviske nettnyheter fra 2004 og 2005 også var trykt på papir, riktignok moderert til 

omkring 75 % i Norge og Danmark. Barnhurst (2013:5) hevder amerikanske nettaviser utviste 

samme tendenser på samme tidspunkt. Nyere studier er litt vanskeligere å oppdrive, men 

Doudaki og Spyridou (2014:12) dokumenterer at greske nettaviser i 2011 publiserte 52 % 

stoff som ikke fantes på papir – og at andelen lå på hele 82 % i 2009. I kapittel 8 skal vi se at 

de tre nettavisene i min undersøkelse nå produserer betydelig mer egenmateriale enn hva 

tidligere studier har tydet på, noe som legger til rette for sjangerutvikling. 

Også stoffinnholdet kan kvantifiseres og sammenliknes plattformene imellom. I 

Skandinavia har det ofte blitt påvist mer sensasjonsorientert og underholdende stoff i 

nettavisene enn i papiravisene, som kriminal-, ulykkes- og kjendisnyheter. Nettavisene har 

også vært hjent for å ha flere sitat- og byråsaker (Øvrebø 2012:47f, Andenæs 2007:9f, Binde 

2005:47ff, Andersen 2003:35ff, Jacobsen 2005:16, Dalen 2006:23f, Sørlie og Therkelsen 

2007:40f). Nettnyhetene har dessuten framstått som relativt korte og kildefattige (Engebretsen 

2007:57). Barnhurst (2013:5) viser til flere internasjonale studier som trekker i samme 

retning. Disse perspektivene diskuterer jeg nøyere i kapittel 7 og kontrasterer med egne funn i 

kapittel 8. I mitt materiale er slike tendenser vanskeligere å spore. 

Som nevnt i innledningen er mange norske nettaviser i ferd med å få et todelt innhold: et 

innhold som er gratis, og et som brukerne må betale for. I redaksjonene er skillet mellom 

«åpent» og «betalt» stoff, som det kalles, ofte mer relevant enn skillet mellom papir og nett. 

«Betalt» inkluderer da både avgiftsbelagt nettinnhold og papirsaker. De få studiene som er 

gjort av det nettinnholdet brukerne må betale for i Norge, bekrefter at det skiller seg fra 

gratisstoffet i nettavisene. Marte Vee (2013) finner at VG+ er mer preget av en 

«opplevelsesdiskurs» enn de åpne sidene til VG Nett er; det narrative står sterkere, og den 

umiddelbare nyhetsverdien er skjøvet lenger i bakgrunnen. I en studie av Fædrelandsvennens 

nettutgave finner Nina Kvalheim (2013) en tendens til at komplekse nyheter som kan ha lang 



23 

 

levetid, legges bak betalingsmuren, mens nyheter som kan forventes å ha kortere levetid, 

publiseres åpent. Dessuten må leserne oftere betale for egensaker enn for fellessaker. Det kan 

altså se ut til at gratisleserne får presentert et annet nyhetsbilde enn de som betaler.13 Dette 

bekrefter Helle Sjøvaag (2015) i en studie som sammenlikner innholdet på nettsidene til 

Aftenposten, Beregns Tidende og Stavanger Aftenblad foran og bak betalingsmuren. Hun 

finner også at nyhetstilbudet for de to sistnevnte nettavisene særlig har dreid i retning av mer 

lokalpolitikk etter at betalingsmuren kom opp. I denne avhandlingen er det forholdet mellom 

papirnyheter og åpne nettnyheter jeg er interessert i, men det er viktig å ha i bakhodet at de 

avgiftsbelagte nettnyhetene er en tredje kategori, som er i vekst. 

Vi må også huske på at nettaviser er forskjellige. Blom og Hansen (2015) viser at 

«tabloide» og kommersielle danske nettaviser, som BT og TV 2, har betydelig flere fronttitler 

med deiktisk eller kataforisk referanse enn mindre «tabloide» nettaviser som public service-

aktøren Danmarks radio. I avsnitt 8.15–8.18 undersøker jeg en liknende problemstilling mine 

tre aviser imellom.  

I Skandinavia finnes det meg bekjent ingen studier som sammenlikner nyhetene i ulike 

nettaviser med hverandre for å finne ut hvor like de er som tekster.14 Boczkowski (2010) har 

imidlertid påvist kvantitativt at de to største papir- og nettavisene i Argentina publiserer likere 

tekster etter at nettavisene vokste fram og ble dominerende. Konkurrentene overvåker 

hverandre og passer seg for å gå glipp av gode saker – de imiterer hverandre i både innhold og 

presentasjon. Redden og Witschge (2010:184) finner en tilsvarende tendens i britiske 

nettaviser. Når tekstene likner hverandre på denne måten, følger de noen felles tekstnormer. 

Derfor er det sannsynlig at den dynamikken Boczkowski, Redden og Witschge dokumenterer, 

påvirker nyhetssjangrene. Jeg har ikke kapasitet til å gjøre noen tilsvarende undersøkelse av 

de norske nettavisene, men i avsnitt 8.8 og 8.9 undersøker jeg i hvilken grad VG, Dagbladet 

og Aftenposten dekker de samme sakene på papir og nett. 

 

 

2.4 Analyser av lesergrupper 

Hvem leser nettavisene? Fra et sjangerperspektiv er spørsmålet relevant, siden målgruppa er 

en del av den retoriske situasjonen tekstene skal imøtekomme. Hvem de empiriske leserne er, 

kan påvirke hvilken modelleser som skrives inn i teksten (se avsnitt 3.1.1). 

Den årlige mediebruksundersøkelsen Norsk mediebarometer forteller oss at like mange 

nordmenn leste avis på nettet som på papir i 2013 (Statistisk sentralbyrå 2014a). På en 

gjennomsnittsdag leste 24 % bare papiravis, 25 % bare nettavis og 27 % begge deler. Det 

                                                 
13 Mange av sakene som koster penger på nettet, deskes likevel med tittel og bilde på fronten, så gratisleserne vil 

kunne få med seg nyhetspoengene overflatisk.  

14 Karlsson (2013) og Quandt (2008) viser at nettaviser gjerne er nokså like hverandre nasjonalt, men at det er 

større forskjeller mellom nasjonene. Disse bruker imidlertid grovere sammenlikningskategorier enn Boczkowski, 

for eksempel stoffområde. Se for øvrig avsnitt 7.2.  
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innebærer at dersom journalistikken er forskjellig på papir og nett, er det store grupper av 

befolkningen som får ulik informasjon.  

Statistikken viser også at det er de unge som leser mest nettavis. På en gjennomsnittsdag 

i 2013 leste 40 % av befolkningen mellom 16 og 24 år bare nettaviser, og 5 % bare papiravis. 

I gruppen 67 til 79 år var det derimot bare 4 % som kun leste nettavis, mens 62 % 

utelukkende leste papiravis.15 Noen flere menn enn kvinner leste bare nettavis, og motsatt. 

Alder var en markant viktigere variabel enn kjønn. 

Dette er redaksjonene klar over. De tre medarbeiderne jeg har intervjuet, oppgir alle at 

de tilpasser journalistikken til at nettavisleserne i snitt er yngre.  Blant annet forklarer de visse 

former for kjendis- og videostoff med at det appellerer til den yngste målgruppa (se avsnitt 

8.5 og 8.13). Larsen og Ihlebæk (2014:122) siterer for øvrig en utviklingsdirektør i Amedia på 

at denne unge lesergruppa foretrekker gratismaterialet i nettavisene. De som betaler for å lese 

stoff bak betalingsmuren, er som regel over 40 år. Påstanden får støtte av Wilberg (2015:11), 

som finner at studenter på BI er lite villige til å betale for digitale nyheter. Likevel er de 

digitale abonnentene i snitt 12-15 år yngre enn papirabonnentene, ifølge flere redaktører 

(Journalisten.no 5.1.2015). 

En europeisk undersøkelse blant italienske, franske, tyske, britiske og spanske lesere 

bekrefter tendensen til at de yngste leserne foretrekker nettaviser (Fortunati mfl. 2014:135). 

Forskerne bak studien mener nettavisene derfor spiller en viktig rolle i å vekke ungdommens 

interesse for journalistikk: «[T]he digital platforms miraculously reconciled youths' world 

with the news: the younger the respondents, the more are they likely to read online 

newspapers and mobile news.» Undersøkelsen viser for øvrig at variabler som utdanning, 

arbeidsforhold, familieforhold og urbaniseringsgrad også påvirker hvem som leser hvilke 

nyhetsmedier, i tillegg til faktorer ved den nasjonale kulturen (Fortunati mfl. 2014:134). 

Samtidig er det viktig å huske på at store deler av befolkningen leser nyheter på både 

papir og nett. For denne lesergruppa vil nett- og papirjournalistikken utfylle hverandre. 

Dessuten konsumeres den digitale journalistikken på mange forskjellige måter. Dagbladets 

nyhetsredaktør Frode Hansen oppsummerer med at papirlesingen synker, lesingen på 

datamaskin («desktop») er konstant, mens det pågår en «ekstrem økning» i lesing på mobil og 

nettbrett (intervju 18.12.2013). VG og Aftenposten opplever en liknende utvikling (intervju 

med Christian Brændshøi, VG, 17.12.2013 og Skjalg Engebø, Aftenposten, 10.12.2013). I 

denne avhandlingen avgrenser jeg meg til å studere nettavisene slik de oppleves på PC, men 

det er et stort behov for studier som sammenlikner med og følger opp utviklingen på mobil og 

brett, jf. Westlund (2013). 

                                                 
15 Disse sammendragstallene stemmer likevel dårlig med tabellene i selve rapporten. Der oppgir hele 67 % i 

gruppa 67–79 år å ha lest nyheter på nettet en gjennomsnittsdag (Vaage 2014:62). Det stemmer ikke med at 62 

% av den samme gruppa bare leste papiravis (Statistisk sentralbyrå 2014b). Norsk mediebarometer skiller for 

øvrig mellom nettaviser som er tilknyttet mediehus med papiravis («nyheter fra papiraviser»), og «nyheter fra 

andre kilder», formodentlig frittstående nettaviser eller nettaviser tilknyttet eterbaserte mediehus. Tallet 67 % 

gjelder begge disse typene nettaviser til sammen. Det er ikke klart hva slags nettaviser SSB sikter til i 

oppsummeringene jeg siterer fra over. 
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2.5 Resepsjonsstudier 

Selv om vi vet en del om hvem som leser nettavisene, vet vi altfor lite om hvordan de blir 

forstått. Resepsjonsstudier er mangelvare. Det finnes studier som måler øyets bevegelser over 

skjermen (Arapakis mfl. 2014, Adam mfl. 2007), og redaksjonene fører detaljert statistikk 

over lesernes klikkmønstre, men det forteller oss ikke i seg selv hvilken mening publikum 

leser ut av tekstene. Arapakis mfl. (2014) supplerte riktignok øyeskanningen med 

spørreskjemaer og kunne på den måten påvise at leserne faktisk var mer oppmerksomme når 

de leste stoff av den typen de på forhånd hadde oppgitt at de var interesserte i. Men hvordan 

de fortolket tekstene, vet vi likevel ikke. Også Adam mfl. (2007) brukte spørreundersøkelser, 

men også der for å få bakgrunnsinformasjon om repsondentene. Jeg har ikke funnet noen 

nyere resepsjonsstudier som undersøker hvordan konkrete nyhetstekster fra nettaviser blir lest 

og forstått i praksis.16 Her er det et stort behov for mer forskning. Både innenfor 

diskursanalyse og retorikk har sentrale forskere slått til lyd for å styrke dette feltet (Fairclough 

1995:33, Kjeldsen 2014:123f).  

Å gjennomføre en god resepsjonsstudie er imidlertid både tidkrevende og metodisk 

utfordrende, spesielt hvis det skal kombineres med detaljerte tekstanalyser. Det er trolig 

årsaken til at en slik kombinasjon sjelden forekommer – heller ikke i min avhandling, selv om 

det opplagt hadde styrket den.  

 

2.6 Kvalitative tekstanalyser av nettjournalistikk 

Noen kvalitative casestudier av nettjournalistiske tekster finnes, naturligvis. Forskningen på 

nyhetssjangere peker gjerne mot at nettnyheter kan få en mer omskiftelig, flertydig og 

kontekstbasert mening enn papirnyheter. Karlsson (2006:159ff) og Hågvar (2007a:195ff) 

undersøker for eksempel hvordan meningen i enkeltstående nyhetstekster forandres etter som 

de oppdateres – se også kapittel 10 i denne avhandlingen. Hågvar (2007b) viser hvordan 

meningen i en konkret nettnyhet er betinget av hvilken lenke leseren har fulgt for å få tilgang 

til nyheten. Det minner oss på hvor viktig det er å kontekstualisere grundig i forskning på 

nettjournalistikk. 

Anders Fagerjord (2003) undersøker hvordan ulike framvoksende nettsjangere er 

påvirket av kjente sjangere fra gamle medier. Blant annet analyserer han VG Netts dekning av 

Orderud-rettssaken i 2001, som var banebrytende med sin minutt-for-minutt-dekning gjennom 

verbaltekst, supplert med løpende nyhetsoppslag, videointervjuer og andre former for grafikk, 

lyd og levende bilder. Fagerjord (2003:137) argumenterer for at dette er en retorisk 

konvergens mellom retoriske former vi kjenner fra papiravis, tv, internett og radio. Begrepet 

er beslektet med Faircloughs term interdiskursivitet (1992:124ff), men er mer spesifikt knyttet 

til møtet mellom ulike medier og deres påvirkning på hverandre. Slik trekker Fagerjord 

                                                 
16 Nærmest kommer kanskje Willers’ (2012) resepsjonsstudie av hvordan ut utvalg respondenter vurderer 

troverdigheten, kildebruken og enkelte affordanser i nettnyheter de selv har valgt å klikke på. Studien er likevel 

ganske generell og knyttes i liten grad til fortolkningen av bestemte tekster. 



26 

 

tradisjonelle teorier om mediekonvergens, remediering og multimedialitet mer i retning av 

teksten, og viser hvordan tekstens retorikk påvirkes av et komplekst samspill mellom mange 

kontekstuelle faktorer.17    

Sue Robinson (2009) sammenlikner i en casestudie hvordan papir- og nettutgaven av en 

bestemt avis dekket samme sak, nemlig en politisk skandale avdekket av avisas journalister.  

Mens papirutgaven fokuserte på normbruddet, fortalte nettutgaven i større grad historien om 

det journalistiske arbeidet som lå bak avsløringen. Blant annet ble kildematerialet lagt ut på 

nett i sin fulle bredde, også mye av det som papiravisa valgte vekk fordi det ikke passet inn i 

narrativen. Dette førte blant annet til en mer kompleks og mangetydig persontegning enn i 

papiravisas stramt redigerte artikler, og mange lesere framsatte kritiske tolkninger av avisas 

journalistikk. Robinsons amerikanske case fra 2005 er neppe særlig representativ for norske 

nettnyheter i dag, men observasjonen av at nettjournalistikken kan gi større innblikk i 

journalistiske arbeidsprosesser, er stadig relevant – blant annet i forbindelse med løpende 

oppdateringer (jf. kapittel 10 og 11). Og lesernes muligheter til å protestere mot journalistenes 

vinklinger og lansere konkurrerende diskurser er i høyeste grad aktuell, som vi skal komme 

inn på i kapittel 9.  

En komparativ analyse gjør også Martin Engebretsen (2012), som sammenlikner 

hvordan VG dekker samme nyhetshendelse i papiravisa, nettavisa og det da ferske VG+-

formatet på nettbrett. Analysen kombinerer sosialsemiotisk multimodalitetsteori, 

medievitenskapelig interaktivitetsteori og nyretorisk sjangerteori. Engebretsen er særlig 

opptatt av potensialet hver plattform har til å skape koherens, kontekstualisering, interaktiv 

deltakelse og medrivelse («flow»).  Konklusjonen er at de tre plattformene har hver sine 

styrker og svakheter langs disse fire parametrene og således utfyller hverandre. Hvor en nyhet 

vil fungere best, kommer an på saken, situasjonen og publikum. Analysen går imidlertid ikke 

noe særlig inn i selve tekstene og undersøker hvilken mening som skapes der.  Nettavisa 

scorer for eksempel høyt på kontekstualisering fordi den har mange lenker til tidligere saker, 

men Engebretsen undersøker ikke hvilken kontekst disse lenkene etablerer. Det er altså 

nyhetsformatet mer enn selve nyhetssaken som blir analysert i denne casestudien. 

Hilde Erika Lund (2010) har i sin masteroppgave analysert den såkalte 

borgerjournalistikken som ABC Nyheter publiserte på nettet i 2008 og 2009. Hun finner at de 

aller fleste sakene var meningsytringer, og at nyhetsjournalistikk bare forekom unntaksvis. 

Sjangerkompetansen virket ofte svak hos skribentene, blant annet var mange saker preget av 

en muntlig stil som er vanligere i privat kommunikasjon og på sosiale medier. Dessuten var 

det meste klippjournalistikk fra andre nyhetsmedier. Lund konkluderer med at 

borgerjournalistikken ikke har fungert slik redaksjonen hadde håpet på, men åpner samtidig 

for at slike eksperimenter kan lede til nye sjangere innen nettjournalistikken.  Funnet er 

interessant. At de færreste borgerjournalistene skrev noe som minnet om nyheter, viser at 

                                                 
17 Retorikken innen et medium definerer Fagerjord (2003:139) gjennom denne likningen: «Topic + Intended + 

Effect + Audience’s Social Setting + Audience’s Use of Media + Economy + Technology + Traditions and 

Conventions = Rhetoric.» 
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nyhetsjournalistenes funksjon på nettet ikke så enkelt kan erstattes. Men det samme funnet 

impliserer også at Lund ikke fant mange nyhetssaker å analysere. Hun er dessuten mest 

opptatt av form og nyhetskriterier og kommer i liten grad inn på meningspotensialet i disse 

sakene.    

Nettjournalistikken åpner for mye kuriosa som ville blitt redigert vekk på andre 

plattformer, hevder Alec Charles (2011). Han har gjort både kvantitative og kvalitative 

analyser av BBCs dyrenyheter på nettet. For at disse historiene skal bli så gode som mulig, 

trekker BBC her på diskurser som de unnviker i annen nyhetsjournalistikk. For eksempel blir 

den biologiske konflikten mellom røde og grå ekorn beskrevet som urinnvånerens kamp mot 

inntrengeren, altså et velkjent masterplot som forutsetter en fremmedfiendtlig diskurs. Slike 

«uskyldige» nyhetssaker bidrar i sin tur til å legitimere en tilsvarende rasistisk diskurs på ytre 

høyrefløy, skriver Charles. Han viser hvordan nasjonalistiske partier bruker elementer fra 

disse nyhetfortellingene som metaforer og sammenlikninger i sin egen fremmedfiendtlige 

retorikk. Slik kan det nettspesifikke kuriosastoffet ha en betydelig ideologisk funksjon. I 

kapittel 6 tar jeg for meg en del andre nettspesifikke stoffområder og seksjoner og viser blant 

annet hvordan diskursen i Dagbladet.nos kjendisseksjon kan få potensielt alvorlige saker til å 

framstå som mer kuriøse (avsnitt 6.3.1).  

Forskjellen mellom nett-tv og «tv-tv» er undersøkt av bl.a. Åsa Kroon Lundell (2014) 

og Mats Ekström mfl. (2013). Disse studiene viser hvordan den svenske allmennkringkasteren 

SVT eksperimenterer med mer dialogiske og uformelle versjoner av nyhets- og 

sportssendinger på nettsidene sine. Nettkringkasting ser ut til å forutsette en mer symmetrisk 

relasjon med seerne, noe som i sin tur leder til en tematikk, stil og kameraføring som ville 

framstått som uprofesjonell i en ordinær tv-kontekst. Like fullt finner studiene tegn til at 

denne diskursen påvirker også de ordinære tv-sjangrene. Her er det paralleller til de dialogiske 

elementene jeg studerer i kapittel 11. 

Det er også relevant å trekke inn enkelte studier av andre sjangere enn nyheter. Steen 

Steensen (2009c) viser via en sammenliknende tekstanalyse at featurejournalistikken i 

Dagbladet.no i 2007 fulgte ganske andre tekstnormer enn i den amerikanske nettavisa 

Palmbeachpost.com: Dagbladet.no etterlevde tradisjonelle sjangernormer, men innførte nye 

diskurser i featurejournalistikken. Palmbeachpost.com brøt derimot med de tradisjonelle 

featuresjangrene, men beholdt de tradisjonelle featurediskursene. Engebretsen (2007:72ff) 

kommer til en liknende konklusjon i en casestudie som sammenlikner Dagbladet.no med 

Jyllandsposten.dk.18 Slike studier er viktige bidrag til å forstå forholdet mellom sjanger og 

diskurs i journalistikken, og dynamikken mellom disse to størrelsene etter som 

nettjournalistikken utvikler seg.  

I en sosialsemiotisk og visuelt orientert diskursanalyse analyserer Martin Engebretsen 

(2013:37ff) den nettspesifikke sjangeren lydbildereportasje via et eksempel fra VG Nett. Han 

stiller spørsmålet om slike sjangere spesielt og bildets status generelt er med på å skape en 

                                                 
18 Engebretsen (2007:99) inneholder for øvrig også en tilsvarende komparativ analyse av temajournalistikk. 
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mer estetisert journalistikk på nettet, gjennom interdiskursive samspill med mer kunstnerisk 

orienterte sjangere. Jeg kommer ikke inn på denne spesifikke sjangeren i avhandlingen, men 

legger de samme sosialsemiotiske perspektivene til grunn for mine egne visuelle analyser, 

særlig i kapittel 9.  

Slike enkeltstående studier til tross er det lett å slutte seg til Steen Steensens avsluttende 

ord i hans oversiktsartikkel: 

[R]esearch of online journalism suffers from a methodological deficiency. The research is 

dominated by content analysis, surveys and interviews. Qualitative approaches are rarely utilised 

[…]. [C]ontent analysis should to a greater extent be combined with qualitative textual analysis of 

online journalism texts – all in order to uncover the complexity of online journalism. (Steensen 

2010:129, kursivert i originalen). 

Nettopp det har jeg tenkt å gjøre i denne avhandlingen.  
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3 Teoretiske utgangspunkter 
Denne avhandlingen er en analyse av medietekster. Prosjektet står derfor med ett bein i 

medievitenskapen og et annet i tekst- og språkvitenskapene. Disse forskningstradisjonene har 

mer til felles enn vi ofte kan få intrykk av. Jeg ønsker å styrke det tekstanalytiske aspektet ved 

medievitenskapen, samtidig som jeg vil utvikle og prøve ut diskursanalytiske metoder på 

moderne medietekster. I selve analysene vil det tekstvitenskapelige begrepsapparatet stå 

sterkest, men dette henger i mange tilfeller sammen med medievitenskapelige teorier. 

Nedenfor diskuterer jeg først de tradisjonelt mediefaglige forankringspunktene, dernest de 

tekstvitenskapelige. 

 

3.1 Plassering i det medievitenskapelige forskningsfeltet  

Jeg kaller medievitenskapen for et forskningsfelt, siden jeg anser den som et tverrfaglig 

forskningsområde som trekker veksler på en rekke ulike disipliner, jf. også Katz mfl. (red. 

2003:1f). Fra naturfagene kommer interessen for kommunikasjonsteknologier, 

samfunnsvitenskapene analyserer sosiale forklaringer og effekter, og humanvitenskapene 

retter oppmerksomheten mot tekster og meningsdannelse.  

 

3.1.1 Cultural studies: tekst og tolkning  

Det er nettopp tekstperspektivet som er min første tilknytning til medievitenskapen. Tanken 

om at medietekstene fortjener spesiell oppmerksomhet, og at man gjennom kvalitative 

analyser kan avdekke et meningspotensial som kan realiseres på ulike måter i ulike 

kontekster, knyttes gjerne til de britiske «cultural studies», også kalt Birmingham-skolen. 

Pionerene var litteraturvitere, lingvister og andre humanister som anså at den 

samfunnsvitenskapelig orienterte effektforskningen innen Columbia-skolen og den ofte 

generaliserende ideologikritikken innen Frankfurterskolen hoppet bukk over leserens faktiske 

møte med teksten (Katz mfl. 2003:214). Ikke minst bidro Stuart Halls (1992 [1980]) 

encoding/decoding-kommunikasjonsmodell til å se tekstproduksjon og -fortolkning som 

semiotiske prosesser (Gurevitch og Scannell 2003:240). Hall hevder at tekstproduksjonen i 

mediene dreier seg om å konstruere konvensjonaliserte «meningsstrukturer», som igjen kan 

avkodes på grovt sett tre ulike måter: dominant-hegemonisk («in terms of the reference code 

in which it has been encoded»), forhandlet («with a mixture of adaptive and oppositional 

elements») og rent opposisjonelt («retotalize the message within some alternative framework 

of reference») (Hall 1992 [1980]:135–137). I alle de tre fortolkningsmåtene forstår seeren – 

Hall skriver om TV – tekstinnholdet på det denotative plan; forskjellen er i hvilken grad han 

eller hun aksepterer virkelighetsbildene og tatt-for-gitt-hetene i teksten. Det er med andre ord 

ingen nødvendig sammenheng mellom den meningen som er forsøkt kodet inn i teksten, og 
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den meningen seeren/leseren/lytteren koder ut, for å bruke Halls terminologi.19 Med 

tekstvitenskapelige begreper kan vi si at mediene etablerer en gitt diskursiv praksis der 

tekstnormene naturaliserer visse ideologier og verdier, men at det varierer i hvilken grad 

mediebrukerne aksepterer denne diskursen og dermed påvirkes av den. 

Lingvisten Hall var riktignok ikke først ute med å foreslå en kommunikasjonsmodell 

som avvek fra rørmodellen eller dens modererte varianter med støy, tilbakemelding og dialog. 

Den første versjonen av «Encoding/Decoding» ble publisert i 1973, i Birmingham-skolens 

tidlige fase. Året før hadde tyskeren Wolfgang Iser lansert sitt begrep «implisitt leser» (Iser 

1972, på engelsk i 1974), som viser til den abstrakte leseren som en skjønnlitterær tekst 

forutsetter, eller «en struktur i teksten som inviterer til respons» (Maagerø og Tønnessen 

2001:79). Iser ser dermed – som Hall – den faktiske leserens resepsjon og fortolkning som 

noe atskilt fra den latente responsen teksten bærer i seg. Umberto Eco har lansert en beslektet 

teori om tekstens modelleser (Eco 1979:7). Modelleseren er «det sæt af kompetenser, som 

forfatteren forudsætter hos den konkrete modtager eller opbygger hos denne i løbet af 

teksten» (Frandsen 2000:98), og må altså skilles fra empiriske – faktiske – lesere. Eco skiller 

seg fra Iser bl.a. ved å hevde at feillesninger og overfortolkninger er mulig (Tønnesson 

2003:103), men deler Isers og Halls skille mellom tekstimmanent meningspotensial og faktisk 

fortolkning. Hall trekker dessuten indirekte på russiske formalister og Praha-skolen, idet han 

som Bakhtin (1998:10ff [1979])20 åpner for at leseren går i dialog med teksten, og i likhet 

med Jakobson (1999 [1960]) anerkjenner at meningen ikke kun er å finne i den referensielle 

språkfunksjonen.  

Det som imidlertid utmerker Halls bidrag, er at perspektivet flyttes fra skjønnlitteraturen 

til massemedienes sakprosa og multimodale tekster. Innenfor medieforskningen, i det minste i 

USA, var det fremdeles positivistisk inspirerte innholdsanalyser og effektmodeller som rådet 

(Gurevich og Scannell 2003:235). Begrepene «encoding» og «decoding» var riktignok 

etablert allerede i kommunikasjonsmodellene til Shannon (1949) og Schramm (1964), men 

Hall bryter med slike modellers idé om overføring av informasjon. Meningsstrukturene som 

oppstår ved henholdsvis innkoding (Hall: «meaning structure 1») og avkoding («meaning 

structure 2»), er uavhengige og autonome og behøver slett ikke overlappe. I så måte kan vi si 

at Halls modell er en tidlig form for autopoiesismodell (Berge 1994:97, Tønnesson 

2003:70ff): Avsender- og mottakerinstansen utgjør to autonome fortolkningssystemer som 

trekker på hver sine kontekstuelle ressurser for å skape mening i henholdsvis tekstskapingen 

og -fortolkningen. 

For mitt prosjekt er en slik dynamisk kommunikasjonsforståelse helt grunnleggende. 

Jeg er ikke ute etter å finne ut hvorvidt nyhetene blir «korrekt» forstått, men vil heller 

                                                 
19 Jeg bruker her Halls innkodings- og avkodingsmetaforer for å gi en mest mulig konsistent presentasjon av 

teorien hans, men kommer ikke til å bruke de samme termene i mine egne analyser. I sosialsemiotikk og 

diskursanalyse er det vanligere å snakke om meningspotensial og fortolkning. 

20 Mikhail M. Bakhntins Spørsmålet om talesjangrane ble trolig skrevet i 1953/54., men ikke publisert før i 

1979. 
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undersøke hva slags forståelse som gjøres mulig gjennom sjangerkonvensjonene. Hall 

understreker at enhver medietekst nødvendigvis er et produkt av et system av implisitte regler 

(dvs. tekstnormer) som bør analyseres: 

Thus while in no way wanting to limit research to ‘following only those leads which emerge from 

content analysis’, we must recognize that the discursive form of the message has a privileged 

position in the communicative exchange (from the viewpoint of circulation), and that the moments 

of ‘encoding’ and ‘decoding’ though only ‘relatively autonomous’ in relation to the 

communicative process as a whole, are determinate moments. A ‘raw’ historical moment cannot, 

in that form, be transmitted by, say, a television newscast. Events can only be signified within the 

aural-visual forms of the televisual discourse. In the moment when a historical event passes under 

the sign of discourse, it is subject to all the complex formal ‘rules’ by which language signifies. To 

put it paradoxically, the event must become a ‘story’ before it can become a communicative event. 

(Hall 1992 [1980]:129) 

Det store spørsmålet er hvordan hendelsen blir en «story», eller mer generelt, hvordan 

virkeligheten transformeres til medietekster. Ut fra et marxistisk og gramsciansk perspektiv 

forstår Hall medietekstskapingen som vareproduksjon. Den er underlagt visse konvensjoner, 

eller koder, som henger sammen med et bestemt ideologisk hegemoni. Med andre ord er han 

opptatt av hvordan tekstnormer skapes og opprettholdes i et redaksjonsmiljø, selv om han 

skriver om «meningsstrukturer» istedenfor normer. Denne formen for innkoding bidrar, ifølge 

Hall, til å naturalisere visse praksiser og ta for gitt en rekke representasjoner som kunne vært 

annerledes: 

Certain codes may, of course, be so widely distributed in a specific language community or 

culture, and be learned at so early an age, that they appear not to be constructed – the effect of an 

articulation between sign and referent – but to be ‘naturally’ given. […] The operation of 

naturalized codes reveal not the transparency and ‘naturalness’ of language but the depth, the 

habituation and the near-universality of the codes in use. They produce apparently ‘natural’ 

recognitions. This has the (ideological) effect of concealing the practices of coding which are 

present. But we must not be fooled by appearances. Actually, what naturalized codes demonstrate 

is the degree of habituation produced when there is a fundamental alignment and reciprocity – an 

achieved equivalence – between the encoding and decoding sides of an exchange of meanings. 

(Hall 1992:132 [1980]) 

Dette er perspektiver vi kjenner igjen fra kritisk teori på lingvistikkfeltet (se avsnitt 3.2.2 og 

3.2.3), og som er gode utgangspunkter for en sjanger- eller diskursanalyse.  

Cultural studies-tradisjonen fikk på denne måten ledet oppmerksomheten over mot 

måten medietekstene representerer virkeligheten på. Mediene formidler ikke bare «god» eller 

«dårlig» kultur til massene, slik vi kan karikere Frankfurterskolens kritikk av kulturindustrien 

(se avsnitt 3.1.2); medienes virkelighetsbilder er vår kultur, iallfall en del av den (Katz mfl. 

2003:214). Våre dagers begrep om «tekstkulturer» (Tønnesson og Berge 2009:2), som er et 

viktig utgangspunkt for sjangerforskningen, gjør dette perspektivet eksplisitt.  

Som en logisk konsekvens av mediebrukernes individuelle fortolkningsmakt tok 

Birmingham-skolen også et oppgjør med «masse»-elementet i det som til da var kjent som 

«massekommunikasjon». Heller enn å betrakte publikum som en abstrakt masse, søkte 

Birmingham-skolen å se hver enkelt mediebrukers unike bakgrunn og fortolkningspotensial 

og åpne for ulike typer mediebruk og -forståelse. Raymond Williams (1958:297ff) 

dekonstruerer tidlig forestillingen om massene ved bl.a. å påpeke hvordan begrepet vekselvis 
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viser til (den negativt ladde) mobben og (den positivt ladde) majoriteten, noe som umulig kan 

være sant samtidig. Og på samme måte som vi alle føler vi er mer enn bare «mannen i gata», 

vil vi ikke bare være en del av «massene»: «The masses are always the others, whom we 

don’t know, and can’t know. […] To other people, we also are masses. Masses are other 

people. There are in fact no masses; there are only ways of seeing people as masses» 

(Williams 1958:299f). I forlengelsen av dette leverer Williams ansatser til Ecos senere 

modelleserbegrep når han beskriver «massene» som én av flere mulige «formulas» en 

avsender kan rette seg etter, og som særlig tas i bruk når intensjonen er manipulasjon – i 

motsetning til formelen for eksempelvis «the rational being speaking our language» eller «the 

interested being sharing our common experience» (Williams 1958:303). Han peker også 

framover mot Goffmans (1981:144) skille mellom principal, author og animator i sin 

diskusjon av «agents» og «sources»: Profesjonelle kilder (aviseiere, myndigheter, 

kommersielle firmaer) har ofte agenter (journalister etc.) som formidler ytringer på deres 

vegne, uten nødvendigvis å være åpen om intensjonene eller dele dem selv (Williams 

1958:304). Williams’ «source» minner om Goffmans «principal» (den som får sin stemme 

representert), mens «agent» overlapper både «author» (den som utformer teksten) og 

«animator» (den som framfører den). I aviser, der journalistene i praksis opptrer som avisas 

stemme, er det relevant å spørre nettopp hvor stor makt den enkelte agent har til å påvirke den 

underliggende diskursen, og hvor mye som styres av tekstnormer, diskurser og 

sjangerkonvensjoner.21   

I kapittel 2 så vi at det er gjort få resepsjonsstudier av nettjournalistikk, men noen flere 

etnografiske produksjonsstudier. Begge disse forskningstradisjonene står i stor gjeld til 

cultural studies, idet de nettopp fokuserer på hvordan tekstmeningen oppstår i de respektive 

kontekstene (Katz mfl. red. 2003:215). Cultural studies-tradisjonen blir derfor et viktig 

medievitenskapelig forankringspunkt når jeg skal undersøke sammenhengen mellom 

tekstnormer, sjangere og meningspotensial i nyhetstekster.  

 

3.1.2 Frankfurterskolen: en ideologikritisk tilnærming 

Jeg er ikke ute etter å vurdere kvaliteten på journalistikken ut fra en normativ skala. Men 

agendaen er heller ikke bare deskriptiv: Jeg ønsker å diskutere hvordan sjangernormene 

påvirker hvilke virkelighetsbilder vi får presentert – legge under lupen mekanismer som vi i 

det daglige tar for gitt, og spørre hvilken sosial funksjon de kan tenkes å ha. I den forstand er 

avhandlingen også et kritisk prosjekt.  

Det kritiske blikket på medienes tekster forbindes gjerne med den såkalte 

Frankfurterskolen. Den startet opprinnelig opp som det tyske Institut für Sozialforschung i 

1923, men fikk sitt akademiske gjennombrudd ved Columbia-universitetet omkring 1935. 

                                                 
21 Williams (1958:325) tilbyr for øvrig også et tidlig anslag til sosiolingvistikk ved å vise hvordan gitte språkdrag 

i engelsk har skiftet sosial status opp gjennom historien. 
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Anført av eksiltyskerne Max Horkheimer og Theodor Adorno, som begge måtte emigrere fra 

Nazi-Tysklands forfølgelser og propaganda, har denne forskningstradisjonen lagt spesiell vekt 

på mediemanipulasjon og kulturkommersialisme. Hvordan kunne folk la seg lede? 

John Durham Peters (2003:58) skriver om Frankfurterskolens kritiske teori, spesielt 

Horkheimer og Adornos tekst «Kulturindistri» fra 1944: «The chapter’s preoccupations 

remain very much alive today: What are the cultural and political consequences of 

concentrated corporate power in media and cultural production? What and how do media 

audiences read? What is the value of the canon of high art […]?» Kunstperspektivet er ikke så 

relevant for min presseanalyse, men spørsmålet om hvordan profesjonelle og dominerende 

mediehus påvirker kulturen og politikken, er åpenbart viktig. Alt oppstyret rundt salget av TV 

2 til danske eiere våren 2012, for ikke å snakke om diskusjonene rundt 

eierskapskonsentrasjonen i Mecom og A-pressen samt stoffsamarbeidet innen Schibsted 

Norge og 100 % Sport, er aktuelle eksempler på at strukturene i medieindustrien antas å 

påvirke medieproduktene. Peters oppsummerer godt: 

The culture industries today are more complicated; concentration of ownership can go together 

with decentralization of decision making, flexible production, and niche marketing. Homogeneity 

is less the rule than incorporation of irony and resistance. The notion of mass culture as a single 

bloc connecting industry, text, and audience is defunct (but watch Microsoft). But not DA’s 

[Dialektik der Aufklärung’s] sense of the interlocking of culture industries with others (banking, 

electricity); the push to product differentiation (the narcissism of petty differences); the micro-

adjustment of production (pseudo-individuality) to audience tastes. DA never says that the culture 

industry produces trash; many of its wares are calculated perfection, corrupted by slickness, a 

rationalized signature meant to please and soothe. Though one might shy away from Horkheimer’s 

and Adorno’s doctrine of a closed system of production, their sense of the ways in which feedback 

from audiences is built into production is more relevant today, with our focus groups and 

psychographics, than it was in the 1940s. (Peters 2003:69f) 

I vår interaktive nettavishverdag er spørsmålet om publikumstilpasning bare blitt enda 

tydeligere enn da Peters skrev i 2003. Trafikkdata gir redaksjonene entydige tall på hva som 

blir lest og ikke. Teknikken finnes til å spesialtilpasse nyhetstilbudet til den enkelte brukers 

preferanser, slik det allerede gjøres med annonser, søk på ulike nettsider og tilbud på sosiale 

medier, jf. avsnitt 1.3. Det er en stor diskusjon hvorvidt det er en demokratisk styrke eller 

svakhet at mediebrukere i større grad enn noen gang før kan velge vekk det innholdet de ikke 

vil ha, og isteden bestille mer av det de allerede liker.  

Horkheimer og Adorno opplevde ikke dette potensielle mangfoldet, og bekymret seg 

isteden for ensrettingen av det kommersielle kulturtilbudet. I «Kulturindustri» er de blant 

annet opptatt av det de kaller «idiomer», som betyr noe i retning av tekstnormer. Moderne 

medieprodukter strømlinjeformes så de følger idiomene, hevder de, og dermed framstår alle 

avvik fra den idiomatiske formen som unaturlige: «Den sjeldne evne til minutiøst å 

etterkomme naturlighetsidiomets krav i alle grener av kulturindustrien, blir målet på at man 

virkelig kan sine ting. […] Idiomet krever en forbausende produktivkraft, oppsuger den og 

ødsler den bort» (Horkheimer og Adorno 1991:16 [1944]). For spillefilmens del fører dette 

blant annet til at suksess knyttes til moral: «Den tragiske skjebne går over i den rettferdige 

straff, som den borgerlige estetikk helt fra først av trakter etter å omforme den til. 
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Massekulturens moral er overtatt fra barnebøkene av i går» (Horkheimer og Adorno 1991:45 

[1944]). Det er ikke vanskelig å se parallellen til de moralske eksempelhistoriene vi finner i 

dagens presse, der et oppgradert «idiom» gjerne gir vanlige folk rollen som offer, (statlige) 

makthavere rollen som skurker og pressen selv rollen som konfliktløsende helt (Petersson 

1994, Hågvar 2003, Lindholm 2004, jf. avsnitt 3.4.3). Ideen om at medietekstene designes for 

å passe inn i en forhåndsbestemt forståelsesramme, lever altså i høyeste grad videre innen for 

eksempel diskursanalyse, sjangerteori og framingteori. 

Frankfurterskolen har ofte blitt anklaget for å være elitistisk og nedlatende overfor 

publikums fortolkningsmakt (derav bl.a. Birmingham-skolens motreaksjon) og alternative syn 

på god smak. Det undergraver imidlertid ikke det kritiske perspektivet på et mer generelt, 

filosofisk nivå. Den viktigste arven jeg tar med meg fra Frankfurterskolen, er det 

ideologikritiske blikket: Hvilke verdisystemer og ideologier er det som legitimeres og 

videreføres gjennom de konvensjonaliserte måtene å lage tekster på? Hvilke kulturelle, sosiale 

og politiske holdninger eller posisjoner styrkes og svekkes gjennom tekstene, og hvordan kan 

det bidra til å forklare årsaker til og konsekvenser av konvensjonene?   

 

3.1.3 Toronto, Columbia, Chicago: sideblikk på determinisme, påvirkning og demokrati  

Som vi så i kapittel 2, er det ingen automatikk i at nettnyheter skiller seg fra papirnyheter. I en 

avhandling som skal sammenlikne nettavismediet med papiravismediet, er det likevel 

nødvendig å ta de rent mediale forskjellene innover seg og spørre: I hvilken grad fører de to 

medienes teknologiske forskjeller til forskjellige tekster? Bare man unngår den åpenbare 

fallgruven det er automatisk å tilskrive enhver forskjell til medienes teknologiske potensial, 

kan Toronto-skolens ideer om at «the medium is the message» (McLuhan (1987:7 [1964]), 

stimulere til viktig refleksjon. Er det noe ved nettmediets egenart som i seg selv legger nye 

føringer for hvordan vi produserer, distribuerer og konsumerer tekster? Affordanseteorien 

presentert i kapittel 2 er en del av svaret, men ikke hele.  

Nicholas Carr fikk mye oppmerksomhet rundt boka The Shallows. What the Internet Is 

Doing to Our Brains i 2010. Med utgangspunkt i moderne nevrobiologi argumenterer Carr for 

at hjernen vår endrer seg fysisk når vi leser mye på nettet: Vi utvikler en enorm evne til å 

skanne store mengder informasjon raskt for å hente ut det relevante, men det går på 

bekostning av evnen til å konsentrere seg om en sammenhengende tekst over tid. Årsaken er 

at hjernen er mer plastisk gjennom hele livet enn man tidligere har trodd, og dermed etablerer 

nye forbindelser på bekostning av gamle når arbeidsoppgavene endrer seg. I boka setter Carr 

deterministen Marshall McLuhan opp mot instrumentalister som David Sarnoff og James 

Carey22 og konkluderer med at selv om instrumentalistene på et synkront punkt i historien 

                                                 
22 Det er kanskje urimelig av Carr å kalle Carey instrumentalist, siden han først og fremst er tilnyttet cultural 

studies-tradisjonen. Grunnlaget er en artikkel der Carey sammen med John J. Quirk imøtegår det de kaller «the 

mythos of the electronic revolution»: «The first task is to demythologize the rhetoric of the electronic sublime. 

Electronics is neither the arrival of apocalypse nor the dispensation of grace. Technology is technology; it is a 

means for communication and transportation over space, and nothing more» (Carey 2009:107).  
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øyensynlig vil ha rett i at mennesket kontrollerer teknologien og ikke motsatt, viser den 

diakrone utviklingen av menneskets tenkemåter at McLuhan hadde mest rett: Vi tilpasser 

hjernen vår fysisk – og dermed forståelsesmåtene våre – til de intellektuelle mediene vi 

nyttiggjør oss i hverdagen (Carr 2010:46f). Kopler vi Carrs tese til nevrobiologisk funderte 

drøftinger av journalistisk praksis, f.eks. Fuller (2010), åpner det seg et stort og hovedsakelig 

uutforsket felt som er av stor interesse for nettavisforskningen.    

Jeg kommer heller ikke utenom Columbia-skolens orientering mot effekt og 

mediepåvirkning, i og med at jeg er interessert i de sosiale implikasjonene av en eventuell 

sjangerdreining i nettavisene: På hvilken måte vil forandringen i tilfelle påvirke oss? 

Lazarsfeld og Mertons (1964) eksempler på «social functions of the mass media» er fremdeles 

relevante, om enn på en litt annen måte. «The Status Conferral Function», for eksempel, går 

ut på at «The mass media bestow prestige and enhance the authority of individuals and groups 

by legitimizing their status» (Lazarsfeld og Merton 1964:101, kursivert i originalen). 

Påstanden må naturligvis modereres i dagens autoritetskritiske medielandskap, men den er 

viktig med tanke på at dagens nettaviser har en høy andel profesjonelt involverte kilder 

(byråkrat, polititjenestemann, politiker etc.) – 70 %, ifølge en studie av Martin Engebretsen 

(2007:58) – på bekostning av uavhengige eksperter og personer som er personlig, men ikke-

profesjonelt involvert. VGs redaksjonelle regnskap for 2012 (VG Nett 19.2.2013) viser 

tilsvarende 64 % såkalte ekspertkilder på VG Nett, mot 54 % i VGs papirutgave (kategoriene 

her er «ekspert», «ikke-ekspert», «kjendis», «idrettsprofil», «distriktskilde» og 

«minoritetsprofil»).23 I god Columbia-ånd er det vesentlig å diskutere om en slik dreining i 

kildebruken vil påvirke oppfattelsen vår av hvem som er relevante personer i offentligheten, 

jf. også avsnitt 8.10. 

Videre skriver Lazarsfeld og Merton om «The enforcement of moral norms», dvs. at 

pressen gjør sosiale normer eksplisitte gjennom å rapportere om avvik fra normene. Når et 

moralsk normbrudd er dokumentert i pressen, direkte eller indirekte, tvinges aktører på banen 

for å fordømme det: «Publicity closes the gap between ‘private attitudes’ and ‘public 

morality’» (Lazarsfeld og Merton 1964:103, kursivert i originalen). Et høyst relevant 

spørsmål i dag blir da hvilke former for normbrudd nyhetssjangrene legger til rette for å 

skandalisere, og dermed hvilken offentlig moral som konstrueres, jf. også Allern og Pollack 

(red. 2009) og kapittel 9 i denne avhandlingen. I nettavisene er kommentarfeltene en mulig 

kilde til å studere eksplisitte moralske vurderinger hos et bestemt segment av publikum.  

Det kan også være verdt å minne om «the narcotizing dysfunction of mass media», altså 

Lazarsfeld og Mertons idé om at den velinformerte borger sier seg fornøyd med å kjenne til 

verdens problemer istedenfor å gjøre noe med dem (1965:105). Avhengighetsforsker Jan Erik 

Karlsen vekker dette argumentet til live når han argumenterer for at informasjonsoverfloden 

på nettet kan fungere som et substitutt for å delta i samfunnet (Morgenbladet 24.12.2015). 

Men også en annen moderne mediefunksjon kan fungere «narkotiserende», med motsatt 

                                                 
23 Regnskapet for 2013 inkluderte dessverre ikke noen kildeoversikt (VG Nett 26.2.2014). I 2014-regnskapet 

oppgis 53 % ekspertkilder i VG totalt, men her skiller ikke redaksjonen mellom nett og papir (VG.no 4.3.2015). 
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konsekvens: Internett gjør det enkelt å fordype seg uendelig i ett enkelt perspektiv og utelukke 

andre, som nevnt i avsnitt 3.1.2. Da inntreffer ikke nødvendigvis den apatiske effekten av å 

være velinformert. Tvert imot har vi opplevd alvorlige konsekvenser av at ekstremister tar det 

de mener er nødvendige grep, og gjør noe med saken. Thomas Hylland Eriksen (2011) kaller 

det «gettoiseringen av nettet». I den motsatte enden av skalaen gir samme fenomen en 

historisk unik mulighet til å dyrke personlige interesser på en positiv og utviklende måte. Et 

viktig spørsmål er hvordan dagens nettaviser bør møte en medievirkelighet der det er mulig å 

stimulere til handling, men der f.eks. valgoppslutningen og andre former for aktivt 

samfunnsengasjement – klimasaken, for eksempel – i manges øyne ligger på et lavt nivå. Her 

ligger det en mulig kopling til nyretorikkens forståelse av sjanger som sosial handling, jf. 

avsnitt 3.3.2. 

Nettavisene og nettmediet reaktualiserer for øvrig også de grunnleggende ideene til den 

gamle Chicago-skolen: Jo mer interaksjon og deltakelse nye medier kan bidra til, desto mer 

opplyst og demokratisk blir samfunnet (Cooley 1897, Katz mfl. 2003:104). Våre dagers 

diskusjoner omkring interaktivitet, nettdebatter, brukergenerert innhold, borgerjournalistikk, 

sosiale medier og web 2.0 i sin alminnelighet krever et mangfold av perspektiver, og Chicago-

tradisjonens optimistiske tro på samhandling og ytringsfrihet bør være ett av dem.  

 

3.2 Plassering i det tekstvitenskapelige forskningsfeltet 

Diskusjonen over viser at prosjektet mitt føyer seg inn i de mediefaglige tradisjonene etter 

Birmingham- og Frankfurterskolen, og at det er fruktbart med sideblikk til både Toronto, 

Columbia og Chicago. I det følgende skal jeg diskutere hvilke perspektiver tekstvitenskapen 

kan bidra med for å utfylle de mediefaglige. Det angår først og fremst spørsmålet om hvordan 

meningen skapes i tekstene, og hvilken mening som skapes.  

Kjell Lars Berge (2002:241) kategoriserer tekstvitenskap «først og femst som et faglig 

perspektiv, mer enn en akkumulerende grand theory». Det er altså en samlebetegnelse for 

mange ulike tilnærminger til tekster, som har det til felles at de tilhører semiotikken og er 

opptatt av hvordan tekster skaper mening og samhandling innenfor en tekstkultur (Berge 

2002:234f). De ulike retningene har sine respektive begrepsapparater og analysemåter, men 

deler en overordnet forståelse av at tekster er normstyrte, og at tekstnormene er kulturelt 

betinget og utviklet for å fylle en sosial funksjon, slik jeg beskrev i avsnitt 1.2.1. 

Tekstvitenskapen studerer tekster som koherente størrelser som samvirker med en gitt 

situasjons- og kulturkontekst. I motsetning til for eksempel klassisk lingvistikk, som gjerne 

opererer på setningsnivå, er tekstvitenskapen primært opptatt av tekstnivået, dvs. hvordan 

teksten som helhet er satt sammen. Det utelukker ikke at analytikeren diskuterer syntaks og 

ordvalg, men disse egenskapene må forstås i lys av den større helheten. 

Blant de forskningstradisjonene som kan regnes inn under tekstvitenskapsparaplyen, 

nevner Berge tekstlingvistikk, diskursanalyse, retorikk og retorisk strukturteori (Berge 

2002:239f, 2012:310; se avsnitt 3.2.2, 3.2.3 og 3.3). I kapittelet fra 2002 ser Berge ut til å 

inkludere også sosialsemiotikk, eller systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL, se avsnitt 
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3.2.1),24 men han har senere understreket at tekstvitenskap og SFL heller bør forstås som to 

atskilte tilnærminger som utfyller hverandre (Berge 2012). Samtidig vedgår han at flere 

tekstvitenskapelige retninger, deriblant kritisk diskursanalyse, er sosialsemiotisk fundert. 

Også jeg opererer med et utvidet tekstvitenskapsbegrep som inkluderer sosialsemiotikken – 

uten at jeg dermed går god for alle sosialsemiotiske perspektiver på sjanger, jf. avsnitt 3.3.5.  

Nedenfor skal vi først se hvor sosialsemiotikken og diskursanalysen møter de 

mediefaglige forskningstradisjonene. Deretter følger en diskusjon av relevante sjangerteorier.  

 

3.2.1 Sosialsemiotikk: meningsskaping i kontekst 

Omtrent samtidig med at Stuart Hall utviklet sin kommunikasjonsmodell i Birmingham,25 satt 

hans tidligere landsmann Michael Halliday i Australia og spekulerte på hvorfor vi mennesker 

i det hele tatt forstår hverandre. Mens Hall var opptatt av mediert massekommunikasjon, 

studerte Halliday privat samhandling mellom enkeltmennesker. De viser ikke til hverandres 

arbeider, så langt jeg har sett.26 Likevel deler de noen grunnleggende kommunikasjons-

teoretiske perspektiver. Begge er opptatt av hvordan mening skapes i praktisk 

kommunikasjon, og hvordan tekstskaping og fortolkning er kulturelt og kontekstuelt betinget. 

Vi kan gjerne si at Halliday forsøker å beskrive hvordan Halls «naturalized codes» fungerer. 

Disse beskrivelsene er såpass detaljerte og allmenngyldige at de blir et viktig redskap også for 

medietekstanalytikere.  

Michael Halliday er i utgangspunktet lingvist og semiotiker i tradisjonen etter 

strukturalister som Saussure og Hjelmslev. Men i motsetning til disse, som primært fokuserte 

på dekontekstualiserte rekonstruksjoner av språksystemet, er Halliday mer opptatt av hvordan 

språket fungerer i bruk. I 1985 lanserte han sin alternative grammatikk, som systematiserte 

hvordan språket er tilpasset sosiale praksiser for å kunne skape relevant mening 

språkbrukerne imellom. Dette kalles systemisk-funksjonell grammatikk eller lingvistikk. Der 

en tradisjonell syntaktisk analyse for eksempel ville konstatert «verb», ser Halliday en 

prosess, som kan være materiell, mental, relasjonell, atferdsmessig, verbal eller eksistensiell 

(Halliday 2014:213ff, norske termer etter Maagerø 1998:41).  

Da grammatikken kom ut, hadde Halliday i over et tiår understreket kultur- og 

situasjonskontekstens betydning for kommunikasjonen, blant annet med henvisning til 

Malinowski (1923). Situasjonskonteksten har tre aspekter, sier han. For det første er det 

vesentlig hvilken type sosial handling som pågår. Det kaller han diskursens felt («field»). For 

det andre er det viktig hvem som deltar i aktiviteten, og hvordan forholdet er mellom dem. 

                                                 
24 Berges kapittel fra 2002 er et etterord i en antologi med sakprosaanalyser, der flere av analysene baserer seg på 

systemisk-funksjonell lingvistikk. Berge viser til at «[a]rtiklene som inngår i denne boka, gir gode eksempler på 

slike strategier», dvs. utforsking av nye retninger innen tekstvitenskapen.  

25 Jeg minner om at «Encoding/Decoding»-artikkelen bygger på flere tidligere tekster av Hall, den første 

publisert som Encoding and Decoding in Television Discourse i 1973 (Hall 1992:128 [1980], Gurevitch og 

Schannell 2003:232).   

26 Denne observasjonen bygger ikke på systematiske studier. Jeg er åpen for at det kan finnes henvisninger i 

enkelte skrifter.  
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Det er diskursens relasjon («tenor»). For det tredje er det relevant hvilken rolle språket spiller 

i kommunikasjonen, og hva som forventes å oppnås med ikke-språklige midler. Det er 

diskursens mediering («mode») (Halliday 1985:12, norske termer etter Maagerø 1998:37).  

Disse tre kontekstaspektene svarer til tre generelle metafunksjoner i språket, 

henholdsvis den ideasjonelle («ideational»), den mellompersonlige («interpersonal») og den 

tekstuelle («textual») metafunksjonen (Halliday 2014:30f, norske termer etter Maagerø 

1998:38ff). Det vil si at enhver tekst fungerer på tre plan: Den utsier noe bestemt om verden, 

det vi vanligvis kaller tekstens «innhold». For eksempel kan en nyhet fortelle at det har skjedd 

en stor ulykke. Det er den ideasjonelle metafunksjonen, som igjen kan analyseres videre langs 

ulike akser (se Maagerø 1998:39ff for detaljer). Samtidig vil teksten på ulike måter reflektere 

forholdet mellom dem som kommuniserer. I ulykkesnyheten kan journalisten henvende seg til 

leseren og be om hjelp («Er du på stedet? Har du bilder? Kontakt oss!»), eller hun kan innta 

en mer belærende holdning («VG kan i dag avsløre at …»). I det første tilfellet konstrueres 

det en mer symmetrisk, eller likeverdig, relasjon mellom mediet og publikum enn i det andre, 

der mediet påberoper seg større autoritet enn publikum. Det er den mellompersonlige 

metafunksjonen. Den tekstuelle metafunksjonen sørger for at de ideasjonelle og 

mellompersonlige forholdene blir presentert gjennom en sammenhengende tekst. 

Ulykkesnyheten kan skrives på ulike måter, som en kronologisk fortelling der hver setning 

bygger på den foregående, eller som en løpende oppdatert nyhet der hvert enkelt avsnitt 

utdyper et poeng i tittel eller ingress og viser lite til hverandre. Tema/rema-relasjoner, 

kohesjon og koherens er aspekter ved den tekstuelle metafunksjonen (Hasan 1985b, Maagerø 

1998:54ff). I en analyse av tekstens mening må vi ha et blikk for alle metafunksjonene, selv 

om vi ikke nødvendigvis strukturerer analysen skjematisk etter dem. 

Den tette sammenvevingen av språk- og kontekstanalyse viser at vi ikke bare har å gjøre 

med en alternativ forståelse av grammatikk, men også en mer generell teori om sosial 

meningsskaping. Derfor brukes sosialsemiotikk som overordnet begrep for dette fagmiljøet 

(Halliday 1978:1ff). Det inkluderer også forskere som Ruqaiya Hasan og Jim Martin, som 

begge har jobbet med å utvikle sosialsemiotiske sjangerteorier. Hasans bidrag kommer jeg 

tilbake til i avsnitt 3.3.5. Dessuten har forskere som Günther Kress og Theo van Leeuwen 

utvidet forskningsfeltet fra språkbruk til visuell kommunikasjon og andre modaliteter. 27  

Deres berømte bok Reading images. The grammar of visual design (2006 [1996]) – og senere 

flere andre – bygger eksplisitt på Hallidays metafunksjoner og etablerer parallelle systemisk-

funksjonelle termer for visuell analyse. Det gjør også Anthony Baldry og Paul J. Thibault 

(2006), som i et eget kapittel om multimodal analyse av nettsider fokuserer spesielt på 

hvordan hypertekstualiteten påvirker tekstmeningen. Jeg vurderer likevel Kress og van 

Leeuwens begrepsapparat som mest relevant for mine analyser, siden de er mer 

diskursorientert (jf. avsnitt 3.2.3). I avsnitt 3.2.4 gir jeg en nærmere beskrivelse av deres 

terminologi. 

                                                 
27 Multimodal analyse innebærer derfor at forskeren undersøker hvordan alle tekstens modaliteter bidrar til å 

skape mening – verbaltekst, layout, statiske og levende bilder, lyd osv. Se avsnitt 2.2 og 3.2.4. 
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Sosialsemiotikken er i dag bredt anerkjent innen norsk tekstforskning, ikke minst 

gjennom de gode introduksjonene og oversettelsene i Berge, Coppock og Maagerø (red. 

1998). Flere viktige bidrag i norsk journalistikkforskning er sosialsemiotisk funderte, som 

Veum (2008) og Raddum og Veum (2006). I 2014 gav dessuten Karianne Skovholt og Aslaug 

Veum ut en grundig innføringsbok i tekstanalyse som eksplisitt bygger på sosialsemiotikken.  

 

3.2.2 Foucaults diskursanalyse: tankemønstrene i kulturen 

Når Stuart Hall skriver om «naturalized codes» (jf. avsnitt 3.1.1), tangerer han 

diskursanalysen som forskningsdisiplin. Tanken om at visse framstillinger og forståelser faller 

mer naturlig enn andre, men like fullt er kulturelt betinget, er som et ekko av den 

diskursteorien Michel Foucault hadde utviklet noen få år tidligere. Foucaults grunnleggende 

teori har i sin tur blitt basis for en rekke anvendte diskursteorier, deriblant den kritiske 

diskursanalysen, som vi skal se på i neste avsnitt. Først er det imidlertid viktig å definere 

diskursbegrepet og redegjøre for Foucaults diskursforståelse. 

Foucault bruker begrepet diskurs om en sosial orden som regulerer hvordan det er mulig 

eller legitimt å ytre seg i forskjellige sammenhenger. Det er ofte vanskelig å finne en konsis 

definisjon av diskursbegrepet i tekstene hans; han beskriver og diskuterer fenomenet heller 

enn å definere det. Men i The Archaeology of Knowledge (1972:107f [1969]) understreker 

Foucault hvordan hans diskursbegrep skiller seg fra måten ordet brukes på i lingvistikk og 

logikk. Diskursen er overordnet setnings- og proposisjonsnivået, sier han, isteden viser det til 

måten ytringer grupperer seg på. Han foreslår følgende definisjon: «[T]he term discourse can 

be defined as the group of statements that belong to a single system of formation; thus I shall 

be able to speak of clinical discourse, economic discourse, the discourse of natural history, 

psychiatric discourse.» Denne definisjonen utdyper han deretter slik: 

We shall call discourse a group of statements in so far as they belong to the same discursive 

formation; it does not form a rhetorical or formal unity, endlessly repeatable, whose appearance or 

use in history might be indicated (and, if necessary, explained); it is made up of a limited number 

of statements for which a group of condidtions of existence can be defined. (Foucault 1972:117 

[1969]) 

Diskursen avgjør hva vi oppfatter som sant og usant, som normalt og unormalt, som 

selvinnlysende og problematisk. For eksempel har diskurser om hva vi skal regne som 

galskap, forandret seg med tid og sted, avhengig av sosiologiske strukturer i samfunnet – 

deriblant komplekse relasjoner mellom familiens betydning, arbeidsforhold, religionens og 

vitenskapens stilling osv.  (Foucault 1972:40ff [1969], 1999:10f [1971]). På den måten er 

virkelighetsoppfatningen vår i høy grad sosialt konstruert, og våre tanker og ytringer følger i 

hovedsak allerede opptråkkete spor: «Which means that one cannot speak of anything at any 

time; it is not easy to say something new; it is not enough for us to open our eyes, to pay 

attention, or to be aware, for new objects suddenly to light up and emerge out of the ground» 

(Foucault 1972:44f [1969]). Foucault ser diskursene som så gjennomgripende at vi som 

enkeltindivider ikke kan tre ut av dem og ytre oss «fritt» – enhver ytring vil nødvendigvis 
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skrive seg inn i og reprodusere en gitt diskurs om den skal gi mening. Diskursene kan 

imidlertid kartlegges og beskrives gjennom analyse, slik at vi blir mer bevisste på dem. Slik 

kan vi både forstå hvorfor og hvordan forestillingene om hva som er sant og naturlig, har 

endret seg gjennom historien, og hvordan diskursive praksiser reflekterer og reproduserer 

maktforhold i samfunnet. Nettopp dette siste perspektivet er et grunnpremiss for den senere 

kritiske diskursanalysen, som blant annet syr Foucaults diskursforståelse sammen med 

sosialsemiotikkens systemisk-funksjonelle språksyn. 

 

3.2.3 Kritisk diskursanalyse: koplingen mellom tekst og samfunn 

Hvis vi legger til grunn sosialsemiotikkens perspektiv om at all kommunikativ samhandling er 

tilpasset til kultur- og situasjonskonteksten, og at enhver ytring nødvendigvis vil reflektere 

bestemte virkelighetsbilder og mellommenneskelige forhold, ligger det nær å spørre hvordan 

tekstene påvirker vår egen forståelse av det samme. Og hvis Foucault har rett i at ytringene 

våre er i diskursens vold, så å si, blir det nødvendig å spørre hvordan diskursen påvirker både 

tekstene og oss selv. Innenfor det vi med en sekkebetegnelse kan kalle kritisk lingvistikk, har 

ulike grupper forskere vært opptatt av slike spørsmål siden 1970-tallet (f.eks. Fowler mfl. 

1979). Fra 1990-tallet har betegnelsen kritisk diskursanalyse («critical discourse analysis», 

CDA) vært mer utbredt. Ruth Wodak og Michael Meyer (2009:1) definerer kritisk 

diskursanalyse verken som et felt eller en disiplin, men som et tverrfaglig forskningsprogram 

med mange ulike retninger: «The manifold roots of CDA lie in Rhetoric, Text Linguistics, 

Anthropology, Philosophy, Socio-Psychology, Cognitive Science, Literary Studies and 

Sociolinguistics, as well as Applied Linguistics and Pragmatics». Det som forener dem, er 

grovt oppsummert interessen for multimodale analyser av faktisk språkbruk, der man både har 

blikk for de små språklige detaljene og samtidig undersøker strukturer helt opp til tekst- og 

kontekstnivå, ut fra et overordnet kritisk perspektiv. Michal Krzyzanowski skiller mellom fem 

hovedretninger: 

(a) the so-called Discourse-Historical Approach (developed by Ruth Wodak, Martin Reisigl, 

Rudolf de Cillia and other scholars at the Universities of Vienna and Lancaster […]; 

(b) the socio-cognitive approach to CDA (represented mainly by Teun A. van Dijk and his 

followers); 

(c) the ‘British’ systemic-functional trend of CDA (represented by Norman Fairclough, Theo 

van Leuwen, Gunther Kress and their collaborators); 

(d) the psychologically-oriented trend in CDA, also called ‘the Loughborough Group’ 

(developed at Loughborough University by such figures as Michael Billig, Jonathan 

Potter and Margaret Wheterell); and 

(e) the German trend in CDA (also defined as ‘the Duisburg Group’), represented by such 

scholars as Sigfried Jäger and Jürgen Link […]. (Krzyzanowski 2010:69, kursivert i 

originalen) 

Retning (c) tar utgangspunkt i sosialsemiotikken, og det er denne formen for kritisk 

diskursanalyse jeg skal bygge på i avhandlingen. Det er imidlertid nødvendig med en 

avklaring av hva jeg mener med «kritisk» og «diskurs». 
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3.2.3.1 Diskurs og kritikk i CDA 

Lingvisten Norman Fairclough definerer diskursbegrepet på måte som er tydelig inspirert av 

Foucault, men som samtidig framhever hvordan ulike diskurser kan kjempe om hegemoniet 

på et gitt felt (jf. også Jørgensen og Phillips 1999:22):    

Discourses are semiotic ways of construing aspects of the world (physical, social or mental) which 

can generally be identified with different positions or perspectives of different groups of social 

actors. For instance, the lives of poor people are not only constructed through different discourses 

associated with different social practices (in politics, medicine, social welfare, academic 

sociology) but through different discourses in each which correspond to differences of position and 

perspective. I use ‘construe’ in preference to ‘represent’ to emphasize an active and often difficult 

process of ‘grasping’ the world from a particular perspective […]. (Fairclough 2009:164, kursivert 

i originalen) 

I denne avhandlingen tar jeg utgangspunkt i Faircloughs diskursforståelse. Jeg ser diskurs som 

en måte å skape mening på som forutsetter et bestemt perspektiv på eller en bestemt forståelse 

av den virkeligheten som omtales.  Det skjer ofte gjennom språket, men også gjennom andre 

modaliteter, for eksempel visuelt. En diskurs kan være knyttet til en bestemt institusjon; for 

eksempel har journalistikken bestemte forståelser av hva som er godt stoff, og hvordan slikt 

stoff skal forstås. Men diskurser kan også være mer spesifikke og virke på tvers av 

overordnete institusjonelle diskurser. Et nyhetsoppslag om at norske mødre bør trene mer, kan 

være preget av en moralistisk diskurs eller av en helsediskurs – og det kan gi svært 

forskjellige tekster, jf. kapittel 9. Uansett innebærer en diskurs at en bestemt tenkemåte 

kommer til syne gjennom teksten, ofte slik at denne tenkemåten framstår som naturlig og 

legitim. På et gitt sosialt felt kan flere diskurser virke sammen, eventuelt komme i konflikt 

med hverandre. Da blir det et vesentlig spørsmål hvilke diskurser som dominerer.  

Hvis tekster legitimerer og naturaliserer bestemte diskurser, bærer de i seg en diskursiv 

makt. Da er det av samfunnsmessig interesse å få avklart hvordan de diskursive 

maktstrukturene fungerer. Her kommer det kritiske elementet av diskursanalysen inn. Wodak 

og Meyer (2009:2ff) understreker at det ikke nødvendigvis handler om å avsløre 

maktmisbruk: «Any social phenomenon lends itself to critical investigation, to be challenged 

and not taken for granted. […] Hence, ‘critique’ is essentially making visible the 

interconnectedness of things». Det handler altså ikke om å være negativt innstilt, men å bringe 

fram i lyset tenkemåter og forståelsesrammer som vi i det daglige tar for gitt, selv om de i 

teorien kunne vært annerledes. Slike naturaliserte diskurser – og sjangere, jf. avsnitt 3.3 – 

skaper nødvendigvis en bestemt form for ideologi, og siden noen ideologier på denne måten 

framstår som mer naturlige enn andre, skapes det et hegemoni som også innebærer bestemte 

maktstrukturer. Mange forskere i CDA-tradisjonen bruker analysene sine til aktivt å 

argumentere for at disse strukturene bør endres, ofte i forbindelse med diskurser som 

legitimerer undertrykking, diskriminering eller andre former for sosial dominans (f.eks. 

Vezovnik 2012, Fairclough 2009:174ff, Richardson 2007:178ff). Det er imidlertid fullt mulig 

å entre forskningsfeltet med et åpent sinn, uten på forhånd å ha identifisert et sosialt problem, 

og heller utforske hvilke mekanismer som virker, og diskutere eventuelle sosiale 
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konsekvenser – positive og negative – av dem. Faircloughs (1992:238) tre former for 

ideologisk og politisk effekt er et godt utgangspunkt: 

It is useful to focus upon the following particular ideological and hegemonic effects [of discourse]: 

 systems of knowledge and belief; 

 social relations; 

 social identities (‘selves’) 

Koplingen til sosialsemiotikken er tett; de tre punktene kan enkelt knyttes til henholdsvis den 

ideasjonelle (kunnskap og forestillinger) og mellompersonlige metafunksjonen (sosiale 

relasjoner og identiteter). Delspørsmål 4 i problemstillingen min tar utgangspunkt i den 

samme tredelingen (jf. kapittel 1).  

 

3.2.3.2 Faircloughs tre diskursdimensjoner 

For å beskrive hvordan enkelttekster og samfunnsstrukturer påvirker hverandre i praksis, 

opererer Fairclough med en såkalt tredimensjonal diskursmodell (Fairclough 1992:73, 

1995a:98, 1995b:59). Modellen tar utgangspunkt i de tre dimensjonene tekst, diskursiv praksis 

og sosial praksis (figur 3.1).28  

Sosial praksis er den mest 

generelle dimensjonen. All mellom-

menneskelig samhandling er en del av 

vår sosiale praksis: å gå i butikken, å 

stemme ved valg, å samtale over 

middagsbordet. Hvordan disse 

aktivitetene foregår, er sosialt og 

kulturelt betinget. Normene kan blant 

annet studeres gjennom sosiologiske 

analyser. 

Ikke all sosial praksis innebærer 

bruk av språk og tekst; vi kan gå på 

bussen, validere månedskortet og reise 

til jobben uten å si et ord. Men ofte 

bruker vi språk og tekster aktivt i 

samhandlingen, og de tilfellene hvor vi 

ikke gjør det, er ofte indirekte knyttet 

til en eller annen form for diskurs likevel – kanskje sjekka vi rutetabellen før vi tok bussen. 

Den delen av vår sosiale praksis som innebærer produksjon, distribusjon eller bruk av tekster, 

er vår diskursive praksis.  

                                                 
28 Termene varierer noe, i Fairclough (1995a og 1995b) heter det diskurspraksis og sosiokulturell praksis. Det 

kan for øvrig være litt villedende at Fairclough (1992:72f) kaller modellen sin for tredimensjonal. Det er ikke 

snakk om romlige dimensjoner, men analysetradisjoner. Begrepet er likevel så innarbeidet at jeg ikke bruker 

plass på å utarbeide noen alternativ terminologi her. 
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Figur 3.1: Norman Faircloughs modell for 

diskursanalyse 



43 

 

Vi kan snakke om sosial og diskursiv praksis på spesifikke felt, for eksempel det 

journalistiske. Sosiale strukturer knyttet til eierskap, økonomi og teknologi vil ikke 

nødvendigvis være en del av den diskursive praksis. Men disse strukturene opprettholdes eller 

reforhandles kontinuerlig via diskurs, det være seg årsrapporter, forskningsartikler, 

nyhetsoppslag eller forhandlinger på styremøter eller over lunsjbord. Måten redaksjonen 

samhandler på for å produsere avisa, er en form for diskursiv praksis som innebærer et 

nettverk av normer for hva som er godt stoff, hvilken informasjon som bør hentes inn, 

hvordan sakene bør presenteres, osv. Om tekstene distribueres på papir en gang i døgnet og 

kjøres rundt til landets kiosker og postkasser, eller om de fortløpende publiseres digitalt på 

nettet, er også et aspekt ved den diskursive praksis. Likeledes utviser leserne en bestemt 

diskursiv praksis gjennom måten de bruker journalistikken på; den kan leses kritisk eller som 

underholdning, på telefon på bussen eller på papir i lenestolen, sporadisk og selektivt eller 

sammenhengende fra første til siste side. Som Foucault postulerte, er det en tett sammenheng 

mellom måten diskursene praktiseres på, og den sosiale struktureringen av samfunnet.  

Ett av mange elementer i den diskursive praksis – og dermed også i den mer 

overordnete sosiale praksis – er de enkeltstående tekstene. Det er gjennom tekstene at den 

diskursive praksisen vedlikeholdes, samtidig som den diskursive praksisen påvirker hvilke og 

hva slags tekster som skapes. Skal vi forstå hvordan diskursiv og sosial praksis henger 

sammen, må vi derfor studere tekstene nøye: Hvilke diskurser bygger tekstene på i en gitt 

diskursiv praksis? Hvordan påvirker det meningen i tekstene?  

En fullstendig, kritisk diskursanalyse består i å påvise sammenhengen mellom disse tre 

dimensjonene, altså hvordan tekstene artikulerer en viss diskursiv praksis, som i sin tur både 

representerer og konstruerer en bestemt form for sosial praksis. Det innebærer at vi må 

kombinere studiet av konkrete tekster med kontekstanalyser på to nivåer, samtidig som vi må 

ha et blikk for både mikro- og makroanalyser av den diskursive praksisen: «[I]t is the nature 

of the social practice that determines the macro-processes of discursive practice, and it is the 

micro-processes that shape the text» (Fairclough 1992:86). I kapittel 4 skal jeg vise hva det 

betyr i praksis for denne avhandlingen.29   

 

3.2.3.3 Arven fra Foucault og cultural studies 

Fairclough anerkjennner eksplisitt arven fra Foucault. Grunnideen om at diskurser 

konstituerer kunnskap, selvforståelse, sosiale forhold og konseptuelle rammeverk, er 

Foucaults, dels også vektleggingen av den grunnleggende intertekstuelle karakteren til all 

diskursiv praksis, skriver han (Fairclough 1992:37ff).30 På to punkter utfordrer han likevel 

                                                 
29 En kan innvende at denne framstillingen gir Norman Fairclough æren for å ha påvist hvordan språkbruk er 

tilpasset både situasjonen og kulturelle mønstre, og at jeg dermed hopper bukk over etablerte 

forskningstradisjoner som pragmatikk og sosialsemiotikk (jf. f.eks. Austin 1962, Grice [1967] 1989, Sperber og 

Wilson 1986, Halliday 2014). Det er ikke min hensikt. Poenget her er at Faircloughs modell oppsummerer disse 

innsiktene gjennom et begrepsapparat som er velegnet for prosjektet mitt.  

30 Fairclough (1992:47) presiserer likevel at Foucault trekker sterkt på blant annet Bakhtins teorier om svarende 

ytringer og ytringers adressivitet (Bakhtin 1998 [1979]).  
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Foucault, nemlig når det gjelder tekstens og subjektets plass i teorien. Foucault driver ikke 

med tekstanalyse; han er mer opptatt av den diskursive praksisen. Innenfor CDA, derimot, er 

tekstanalysene helt sentrale. Redskaper fra lingvistikk og sosialsemiotikk gjør det mulig å vise 

i detalj hvordan diskursene nedfeller seg språklig og visuelt i tekster. Fairclough påpeker 

hvordan tekstanalyse ikke behøver å avgrense seg til logikk og formalgrammatikk på 

setningsnivå, slik vi alt har vært inne på i forbindelse med den generelle beskrivelsen av 

tekstvitenskapen, og at tekstanalyser derfor vil være et verdifullt supplement til mer 

sosiologisk innrettede analyser av diskursiv og sosial praksis.  

Foucault har dessuten for liten tro på at aktørene kan løsrive seg fra diskursene, hevder 

Fairclough (1992:57): «[I]n the totality of his work and in the major analyses, the dominant 

impression is one of people being helplessly subjected to immovable systems of power.»  

Fairclough argumenterer derimot for at forholdet mellom diskurs og virkelighet er dialektisk, 

slik at påvirkningen går begge veier. Aktører kan dermed bryte ut av diskursen og kritisere 

den, hevder han, dersom de finner at den er ideologisk problematisk. I bunn og grunn er 

Faircloughs teori og metode et program for å styrke folks kritiske språkbevissthet: Ved å 

påvirke diskursene bevisst kan vi også endre samfunnet.  

Det foucauldianske utgangspunktet innebærer at CDA bygger på et 

sosialkonstruktivistisk perspektiv. Enkelte klassifiserer det derfor som en poststrukturalistisk 

retning (Jørgensen og Phillips 1999:17ff). CDAs syn på konstruktivisme innebærer imidlertid 

ikke den ekstreme og ofte kritiserte posisjonen der virkeligheten kun eksisterer gjennom tekst 

(Hacking 1999:24) – i så fall ville det jo ikke eksistert noen reelle sosiale problemer som den 

kritiske diskursanalytikeren kunne forsøke å forandre. Måten vi forstår virkeligheten på, 

derimot, henger sammen med hvordan den er diskursivt representert, og dette er CDAs 

anleggende. 

Presseanalyse og andre former for mediestudier har solide tradisjoner innen den kritiske 

diskursanalysen, se f.eks. Richardson (2007) og Matheson (2005). En kritisk diskursanalyse 

av nettavisenes sjangerutvikling passer godt inn i forskningsprogrammet. Når Wodak og 

Meyer i sin bok definerer de seks sentrale forskningsområdene for CDA i vår tid, handler 

nummer fire nettopp om sjangerutvikling i nye medier, slik som internett: 

4. Analysing, understanding and explaining the impact of new media and related genres which 

entails developing new multimodal theoretical and methodological approaches. Our concepts of 

space and time have changed, and these changes interact in dialectical ways with new modes and 

genres of communication. (Wodak og Meyer 2009:11) 

I tillegg til sosialsemiotikk og foucauldiansk sosiologi trekker CDA eksplisitt på cultural 

studies, jf. avsnitt 3.1.1. I boka Media Discourse fra 1995 vier Fairclough et lengre avsnitt til 

det han kaller «cultural-generic analysis»: 

Some British studies of media discourse have drawn upon work in cultural studies associated with 

the Centre for Contemporary Cultural Studies (at the University of Birmingham) to explore the 

cultural and social import of ways in which media genres such as interview or ‘chat’ are currently 

evolving (Montgomery 1990, Tolson 1990). They take what Raymond Williams called a ‘cultural 

materialist’ view on genre, seeing an innovation in genre as ‘an articulation, by technical 

discovery, of changes in consciousness which are themselves forms of consciousness of change’ 
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(Williams 1981:142), and regarding analysis of generic form as itself a mode of cultural analysis. 

(Fairclough 1995:31) 

Cultural studies-perspektivet er ifølge Fairclough spesielt relevant når vi vil studere 1) 

hvordan større samfunnsendringer manifesterer seg i mediediskursene, 2) hvordan 

mediediskursene henger sammen med makt- og ideologirelasjoner i konteksten, 3) hvordan 

medietekster preges av intertekstualitet og sjangerblandinger, og 4) hvordan relasjoner og 

identiteter konstitueres i medietekster (Fairclough 1995:33). Dette er like relevant i dag som i 

1995. 

 

3.2.3.4 Kritikk og videreutvikling av CDA 

Det kritiske perspektivet setter dagens CDA-forskning i sterk gjeld også til Frankfurterskolen. 

Ifølge Wodak og Meyer (2009:8) oppstod kritisk lingvistikk som en direkte følge av 

Horkheimers, Adornos og Habermas’ kritiske teori og «the legacy of enlightenment». Det 

gjør at noe av kritikken som har vært reist mot Frankfurterskolen, også rettes mot CDA. Blant 

annet har CDA blitt kritisert for å ha et normativt (elitistisk/marxistisk) utgangspunkt, som 

ignorerer Foucaults og Bourdieus påpekninger av at også forskere er integrert i henholdsvis 

gitte diskurser (Fairclough 1992:60) og sosiale felt (Wodak og Meyer 2009:7). Widdowson 

(1995:159), for eksempel, anklager CDA for ikke engang å være en analysemetode, men 

heller en øvelse i (over)fortolkning fra analytikerens ideologiske ståsted. Ulike lesere vil 

kunne tolke samme tekst forskjellig, og en analyse bør derfor heller vise hvilke fortolkninger 

som er mulige i ulike kontekster, foreslår han. Med andre ord mangler CDA resepsjonsstudier 

av empiriske lesninger. Andre påpeker at også tekstprodusentenes intensjoner bør undersøkes 

empirisk gjennom intervjuer eller observasjon (Richardson 2007:40). Forskere er dessuten 

blitt kritisert for å velge ut tekster som de på forhånd vet er problematiske, eller å bevise det 

angivelig problematiske ved å peke på noen få, strategisk utvalgte trekk ved teksten og se bort 

fra det som måtte trekke i motsatt retning (Widdowson 1998:143, Machin og Mayr 2012:213).   

Slike innvendinger er vesentlige. Likevel er dette en kritikk som potensielt kan rettes 

mot nesten all kvalitativ tekstanalyse som baserer seg på casestudier, slik CDA ofte gjør. 

Andreja Vezovnik (2014) er blant dem som har formulert metodiske svar på de problemene 

Widdowson og andre peker på: For det første blir forskningen solid hvis analysen er detaljert 

og undersøker mange ulike trekk ved teksten. For det andre blir forskningen uttømmende hvis 

den svarer på hele problemstillingen og også inkluderer det som taler imot hypotesen. For det 

tredje blir forskningen transparent hvis forskeren gjør analysetekstene tilgjengelig for leseren 

og begrunner sitt eget resonnement eksplisitt. For det fjerde kan den interne reliabiliteten 

ivaretas ved at forskeren er konsistent i utvalgsmetode, analysemåte og fortolkning. Og for det 

femte kan den eksterne reliabiliteten ivaretas ved at andre forskere kan etterprøve analysen 

ved å bruke samme materiale og samme metode. Jeg diskuterer slike spørsmål grundigere i 

metodekapittelet (kapittel 4). 

En annen form for kritikk retter seg mer spesifikt mot Faircloughs tredimensjonale 

modell. Anna-Malin Karlsson (2010) mener den skaper et falskt inntrykk av at teksten 
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nødvendigvis er i sentrum – at diskursive og sosiale praksiser automatisk modellerer seg pent 

og symmetrisk rundt enhver tekst. Slik er det ikke i virkeligheten, sier Karlsson: Hvis man tar 

utgangspunkt i en bestemt praksis istedenfor i en bestemt tekst, vil man se at noen tekster er 

sentrale for praksisen, mens andre er mer perifere og kan overlappe med andre praksiser. I vår 

sammenheng kan vi kanskje tenke oss at et hovedoppslag i Aftenposten vil være sentralt for 

redaksjonens journalistiske praksis, mens en telefonsamtale med en potensiell annonsør vil 

ligge helt i utkanten. Til gjengjeld vil denne være sentral i redaksjonens kommersielle praksis, 

der nyhetoppslaget også har en betydelig, men litt annen plass. Slike nyanser klarer ikke 

Faircloughs modell å ta høyde for, mener Karlsson. Hun foreslår derfor å supplere den med 

modeller fra aktørnettverksteori (ANT), der en tekst ses på som en aktør i et større nettverk. 

Teksten samspiller med andre aktører, som kan være både personer og gjenstander.  

Et motsvar til Karlsson kunne være at vi løpende må vurdere hva som er relevant 

diskursiv og sosial praksis for de tekstene vi analyserer, og erkjenne at disse grensene er 

flytende. I mitt prosjekt er det liten tvil om at nyhetstekstene er sentrale for redaksjonens 

diskursive praksis – det er nettopp de journalistiske tekstene som er kjernen i 

kommunikasjonen med publikum. Men i studiet av andre typer tekster – 

internkommunikasjon i redaksjonen, for eksempel – vil ANT-tilnærmingen ha mye for seg. 

Slik teori brukes da også i stigende grad i medieforskningen, jf. avsnitt 2.1. Det er også et 

betimelig innspill at den diskursive praksisen kan være vel så viktig som selve tekstene, og at 

det i noen tilfeller kan være en fordel å sette den i forgrunnen. I denne oppgaven benytter jeg 

meg blant annet av intervjuer for å belyse redaksjonenes diskursive praksis, jf. kapittel 4. 

I de senere år har for øvrig Norman og Isabela Fairclough videreutviklet CDA i mer 

retorisk retning, særlig med tanke på politisk diskursanalyse (Fairclough og Fairclough 2012). 

Istedenfor å analysere hvordan virkeligheten representeres i tekst, er de her opptatt av hvordan 

politikere argumenterer, og hva slags argumentasjon som faktisk fører til handling utover det 

språklige. Dette er utvilsomt et fruktbart spor for politisk analyse, men siden metoden er 

tilpasset åpent argumenterende tekster, blir den mindre relevant for analyser av 

nyhetsjournalistikk. Der er det fremdeles virkelighets- og identitetskonstruksjonene som er av 

størst interesse.  

 

3.2.4 Multimodal diskursanalyse 

Jeg bruker begrepet «multimodal analyse» for å vise til en analysemåte som ikke bare tar for 

seg det skriftlige, men også inkluderer statiske og levende bilder, layout og lyd. Disse ses da 

litt forenklet som ulike modaliteter som til sammen utgjør helheten i teksten. Hvor grensa i 

praksis går mellom ulike modaliteter, kommer likevel an på konteksten. Både den materielle 

formen og den kulturskapte organiseringsmåten spiller inn (Løvland 2007:22). For eksempel 

kan det i noen sammenhenger være relevant å skille mellom fotografi, tegning, diagram, kart 

og andre varianter av det jeg over kalte statiske bilder. 

Det er bred enighet om at en diskursanalyse gir det beste bildet av teksten hvis den er 

multimodal. Nøyaktig hvordan analysen bør utføres, er mer omdiskutert, men mange varianter 
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er sosialsemiotisk fundert, som nevnt i avsnitt 3.2.1. I avhandlingen kommer jeg i hovedsak til 

å bygge på Gunther Kress og Theo van Leeuwens teorier, slik de presenteres i boka Reading 

Images (2006).31 Boka kombinerer Hallidays teori om metafunksjoner med Faircloughs 

kritiske diskursanalyse og viser blant annet hvordan vi kan finne visuelle paralleller til 

lingvistiske fenomener som modalitet, transitivitet og tema/rema-strukturer. Men forfatterne 

understreker samtidig at de visuelle modalitetene må forstås på sine egne premisser, og at det 

ikke har noen hensikt å forsøke å tvinge fram paralleller til verbalspråket. Teoriene kan 

anvendes både på enkeltbilder og på multimodale oppslag som kombinerer for eksempel 

fotografier og verbaltekst. 

Den ideasjonelle metafunksjonen knyttes til hvilke valg som er tatt for å representere 

virkeligheten. Et grunnleggende skille går mellom visualiseringer som framstiller handling og 

konkrete situasjoner, kalt narrative representasjoner, og visualiseringer som er mer statiske og 

abstrakte, kalt konseptuelle representasjoner. Narrative representasjoner kjennetegnes ved at 

bildet inneholder vektorer, altså tenkte eller faktiske linjer i bildet som impliserer bevegelses- 

eller blikkretninger med utspring i bildets aktører. Bildet kan uttrykke blant annet handlings- 

og reaksjonsprosesser (hhv. bevegelse og blikk) og inkludere ikke-handlende omstendigheter 

(som relevante bakgrunnsdetaljer). Konseptuelle representasjoner kan på sin side uttrykke 

klassifiserende prosesser (der elementer ordnes i visuelle taksonomier), analytiske prosesser 

(der en helhet presenteres som summen av delene) eller symbolske prosesser (der visuelle 

elementer tillegges en overført betydning). Kress og van Leeuwens visuelle prosessanalyse er 

eksplisitt inspirert av Hallidays språklige prosessanalyse (jf. avsnitt 3.2.1) og har mange 

likheter med denne. 

Den mellompersonlige metafunksjonen knyttes til hvilket forhold som etableres mellom 

avsenderen, de avbildete aktørene og leseren. Det kommer blant annet an på om den avbildete 

ser på leseren eller ikke (kontakt), hvordan bildet er beskåret og vinklet (sosial avstand), og i 

hvilken grad bildet representerer et bestemt subjektivt ståsted (holdning). Kress og van 

Leeuwen innfører begrepet «bildehandling» som en parallell til Austin og Searles 

språkhandlingsteori (se avsnitt 3.3.3 og 7.3.4.15): Bilder der den avbildete søker øyekontakt, 

forventer noe av leseren og utfører derfor bildehandlingen «krav», mens andre bilder utfører 

bildehandlingen «tilbud» ved at leseren går mer inn i rollen som betrakter. Videre utvikler 

forfatterne en teori om visuell modalitet, altså en parallell til språklige analyser av hvor sterke 

forbehold som tas (ekspressiv modalitet), og hvor sterk autoritet teksten uttrykker 

(interpersonell modalitet; jf. Vagle 1995:176ff).32 Kress og van Leeuwen etablerer en skala 

fra lav til høy modalitet for fire forskjellige kodingsvariabler: graden av naturalistisk 

modalitet (hvor naturtro gjengivelsen er, f.eks. på et fotografi), graden av sensorisk modalitet 

                                                 
31 En tredje utgave av denne boka er ventet i mars 2016. 

32 Det kan diskuteres om visuell modalitetsanalyse hører hjemme under den ideasjonelle eller mellompersonlige 

metafunksjonen. Kress og van Leeuwen (2006:43) regner den som mellompersonlig, mens f.eks. Skovholt og 

Veum (2014:68ff) regner den som ideasjonell. Det riktigste er nok å si at analysen kan overlappe begge 

metafunksjonene, der den ekspressive modaliteten ligger nærmest den ideasjonelle metafunksjonen og den 

interpersonelle ligger nærmest den mellompersonlige. 
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(hvor sterke sanseinntrykk gjengivelsen gir, f.eks. i en reklame), graden av abstrakt modalitet 

(hvor sterkt gjengivelsen er abstrahert, f.eks. i kunst) og graden av vitenskapelig/teknologisk 

modalitet (hvor sterkt gjengivelsen er forenklet og abstrahert for å få fram det vesentlige, 

f.eks. i modeller og diagrammer). 

Den tekstuelle metafunksjonen knyttes til hvordan den multimodale teksten er 

strukturert. Det omfatter både komposisjonen i enkeltbilder og den overordnete layouten. 

Kress og van Leeuwen innfører tre såkalte signifikasjonssystemer, som angir henholdsvis 

informasjonsverdi, framheving og innramming. Informasjonsverdien avhenger av hvordan 

dimensjonene høyre–venstre, oppe–nede og sentrum–periferi er utnyttet. Har bildet eller 

oppslaget et klart skille mellom venstre og høyre side, vil vi ofte lese det til venstre som noe 

gitt og kjent, mens det til høyre framstår som mer nytt og oppsiktsvekkende – muligens som 

en parallell til språkets tema–rema-struktur. Går den visuelle inndelingen heller mellom topp 

og bunn, tenderer vi mot å lese det øverste som mest «ideelt», dvs. mest abstrakt og 

generalisert, og det nederste som mer «reelt», altså konkret og spesifikt. Eventuelt kan 

layouten plassere ett element i midten og spre de andre elementene likeverdig i utkanten. Da 

tolker vi ofte det sentrerte elementet som viktigst.  

Informasjonsverdien samvirker imidlertid med de to andre signifikasjonssystemene, 

framheving og innramming. Uavhengig av plassering på siden kan noen elementer være mer 

iøynefallende enn andre, for eksempel fordi det er ekstra stort, har sterke farger eller avbilder 

et menneske eller symbolske gjenstander. Hvis et slikt element står til venstre i et horisontalt 

strukturert oppslag, kan den «gitte» informasjonen bli sterkere vektlagt enn den «nye» fordi 

den er sterkere framhevet. Dessuten vil ulike former for «innramming» markere hvilke 

elementer som hører sammen, og hvilke som skal leses atskilt. Skillelinjer, fargekontraster og 

vektorer er noen slike innrammingsmekanismer.  

Teorien gir en rik verktøykasse til multimodal analyse. Hva begrepene innebærer i 

praksis, skal jeg komme inn på i de konkrete analysene i kapittel 6 og 9–11.  

 

3.3 Teoretiske perspektiver på sjanger 

De fleste forskningstradisjonene jeg har nevnt over, har på en eller annen måte forholdt seg til 

sjangerbegrepet. Det er en stor diskusjon hva en sjanger egentlig er, og hvordan vi bør 

analysere sjangere. Noen grunnleggende spørsmål er hvordan vi kan skille sjanger fra 

teksttype på den ene siden og diskurs på den andre, hvordan vi skal vekte form, innhold og 

sosial funksjon mot hverandre når vi trekker opp sjangergrenser, og i hvilken grad sjangere er 

dynamiske og endrer seg over tid. Gode oversikter – mer utfyllende enn hva jeg har plass til 

her – er skrevet av Ledin (1996) og Berge og Ledin (2001). Her skal jeg løfte fram og drøfte 

de perspektivene som er mest relevante for min problemstilling. 
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3.3.1 Sjanger som essensialistisk teksttype 

Et grunnleggende spørsmål er hvor hensiktsmessig det er å operere med avgrensete kataloger 

over mer eller mindre statiske og universelle sjangere med fastlagte kjennetegn og kriterier. 

En slik essensialistisk sjangerforståelse har tradisjonelt vært utbredt blant annet i skolen og 

kan fungere godt til grunnleggende skriveopplæring; en novelle skal for eksempel ha et 

vendepunkt og være avgrenset i persongalleri, geografi og tidsspenn, hvis ikke blir det fort en 

fortelling isteden. Problemet er naturligvis at det finnes en masse utmerkede noveller som 

bryter med dette mønsteret, og det går også an å følge de formelle sjangerkravene uten at 

leseren nødvendigvis vil forstå teksten som en novelle av den grunn.  

Aristoteles var også essensialist, på sitt vis – selv om en grunntanke i retorikken er at 

tekster varierer med situasjonen. I Retorikk (2006:35) deler Aristoteles talene inn i tre 

hovedsjangere: Rettstalen omhandlet fortida og skulle klargjøre hva som hadde hendt og ikke, 

den epideiktiske talen tematiserte nåtida og skulle vekke følelser gjennom hyllest eller kritikk, 

mens den politiske talen var rettet mot framtida og skulle motivere til handling. I Poetikk 

(2008:37) deler han tilsvarende inn diktningen i tragedier, komedier og episke vers. Fra 

skjønnlitteraturvitenskapen kjenner vi et liknende skille mellom episk, dramatisk og lyrisk 

diktning (Svensen 1985:33). Også på smalere felter finner vi essensialistiske 

sjangerinndelinger; innen journalistikk er det for eksempel vanlig å skille mellom nyhets-, 

kommentar- og featuresjangere, med hver sine undergrupper og respektive særtrekk (f.eks. 

Fabricius og Roksvold 2004:41f, se også avsnitt 3.4.1). Slike taksonomier kan være 

hensiktsmessige av retoriske og pedagogiske årsaker, men har begrenset verdi i forskning som 

ønsker å forstå sjangrenes funksjon i samfunnet. Striden om den norske sakprosaens 

sjangerkatalog rundt årtusenskiftet kan tjene som eksempel på det. 

Det store forskningsprosjektet Norsk sakprosa (1994–1998) hadde som formål å styrke 

forståelsen og interessen for sakprosa. Det skjedde ikke minst ved å inkludere sakprosaen i 

litteraturbegrepet, der skjønnlitteraturen lenge hadde hatt hegemoni, jf. det store tobindsverket 

som med overlagt provokasjon ble døpt Norsk litteraturhistorie (Johnsen og Eriksen 1998). 

En annen sentral publikasjon var Ottar Grepstads bok Det litterære skattkammer (1997), som 

søkte å systematisere den mangfoldige sakprosafloraen. Her gjorde Grepstad to grep som fikk 

sjangerforskere til å sperre øynene opp. For det første lagde han en katalog over sakprosaens 

sjangere som kunne framstå som statisk, i den forstand at sjangrene virket uforanderlige over 

tid, og samtidig ekskluderende, siden mange potensielle sjangere nødvendigvis ikke fikk plass 

(Grepstad 1997:163).  For det andre var denne katalogen en taksonomi der det overordnete 

nivået var basert på seks såkalte teksttyper: fortellende, skildrende, argumenterende, 

utgreiende, rettledende og pedagogiske tekster. Under disse skulle sjangrene sorteres 

(Grepstad 1997:115f).  

De fem første av disse seks teksttypene var hentet fra Egon Werlich (1976:39ff), som 

opprinnelig utviklet dem for å beskrive engelsk tekstgrammatikk. Den siste (pedagogiske 

tekster) innførte Grepstad for egen regning.  Teksttypeteorien diskuterer jeg grundigere i 

avsnitt 7.3.4.11, men kort fortalt går Werlichs teori ut på at det finnes fem grunnleggende, 
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ahistoriske måter å kople sammen ytringer til tekst på, alt etter hvordan man velger ut og 

forbinder faktiske og/eller konseptuelle fenomener: Fortellende tekster vektlegger hvordan 

fenomenene knyttes sammen i tid, skildrende tekster vektlegger hvordan de knyttes sammen i 

rom, osv. (Werlich 1976:19ff). På den måten blir teksttypen en tekstintern egenskap som kan 

avleses uten at vi må skjele til konteksten. En gitt teksttype kan i prinsippet forekomme i et 

uendelig antall sjangere, og sjangeren bør derfor ses som en overordnet kategori. For 

eksempel kan en nyhetsartikkel være både fortellende og skildrende. Hos Grepstad var det 

imidlertid motsatt: Teksttypene var overordnet sjangeren. For eksempel ble sjangeren «brev» 

sortert under «argumenterande og utgreiande tekstar», selv om privatbrev like gjerne kan 

preges av det narrative. Dessuten ble teksttypene delvis bestemt teksteksternt, altså med 

henvisning til konteksten. Om skildrende tekster heter det for eksempel at «[f]øremålet er å gi 

lesaren ei så klar og rett førestelling om det omtalte som råd er» (Grepstad 1997:116). I 

Werlichs teori er intensjonalitet irrelevant. 

Slikt blir det bråk av. Per Ledin (1997a) påpekte at verken sjangrene eller teksttypene 

var gjensidig utelukkende, og at katalogen ikke tok høyde for diakron sjangerutvikling. 

Grepstad skilte dessuten ikke mellom teksters språklige utforming og deres kommunikative 

formål, viste Ledin, og han fikk derfor problemer når teksttypene prinsipielt skulle være 

ahistoriske, samtidig som de dels ble definert ut fra en kontekstbetinget intensjonalitet. Kjell 

Lars Berge (2001:39ff) var blant dem som videreførte kritikken, med særlig vekt på 

sammenblandingen av tekstinterne og teksteksterne kriterier.  Debatten førte til at 

teksttypeteorien ble tonet ned da et sammendrag av boka skulle inngå i den nevnte Norsk 

litteraturhistorie året etter (jf. også Berge 2001:39).   

Grepstad fikk ekstra mye motbør fordi han valgte å se teksttypene som overordnet 

sjangrene.33 Men uansett hvordan man griper det an, er essensialistiske sjangerkataloger et 

lettvint bytte for tekstforskere. Andre sorteringskriterier og grenseoppganger vil nødvendigvis 

gi andre resultater, og det finnes alltid en bråte tvilstilfeller og tekster som ikke passer inn i 

det valgte mønsteret. Derfor er det sjelden fruktbart å ta mål av seg til å finne den «rette» 

taksonomien. Mer relevant er det ofte å undersøke hva sjangrene gjør i praksis. Hvorfor har 

sjangernormene blitt som de har blitt, og hva kan det fortelle oss om vår diskursive og sosiale 

praksis? 

Selv i skolen er den essensialistiske sjangerforståelsen på vikende front. I den reviderte 

læreplanen for norsk fra 2013 er de tradisjonelle sjangerkategoriene erstattet med åpnere 

kategorier. Tiendeklassingene skal nå kunne «skrive kreative, informative, reflekterende og 

argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium» (Utdanningsdirektoratet 2013). Kategoriene minner om 

Grepstads teksttyper, men direktoratet har unnlatt å spesifisere sjangrene nærmere under dem, 

                                                 
33 Til Grepstads forsvar må det her sies at også Werlich sorterer ulike «text forms» under hver teksttype, blant 

annet definerer han «the news story» som en narrativ tekst. Deretter skiller han mellom «fact story», «action 

story», «quote story», «interpretative news story» og «reportage» – i praksis ulike nyhetssjangere, uten at han 

bruker dette begrepet. Dette er en svakhet i Werlichs teori som jeg ikke kan se at Grepstads kritikere har fanget 

opp.  
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og ingen påstår at de er ahistoriske og tekstinterne. Isteden får elevene eksperimentere med 

sjangerkonvensjoner og utforske kontekstuelt betingete løsninger på gitte retoriske 

situasjoner.  

 Siden mitt prosjekt går ut på å avdekke og forklare normforskjeller i en sosial kontekst, 

jf. kapittel 1, forsøker jeg å styre unna essensialismen så langt råd er (men se avsnitt 3.4.1). 

Resten av kapittel 3.3 er derfor viet sjangerteorier som på ulike måter er opptatt av sjangerens 

sosiale funksjon. 

 

3.3.2 Sjanger som sosial handling 

I kapittel 3.2 viet jeg ikke noe eget avsnitt til retorikken som forskningstradisjon, selv om 

både sosialsemiotikken og diskursanalysen opplagt har forbindelser til retorikkens interesse 

for språklige valg og tilpasning til ulike kommunikasjonssituasjoner. Klaus Bruhn Jensen 

(2002:19) setter dessuten opp retorikken som en av de fire store idehistoriske tradisjonene 

medievitenskapen trekker på.34  I sjangerspørsmål utgjør retorikken en grunnstein, fra 

antikkens essensialistiske typologier (jf. avsnitt 3.3.1) til våre dagers mer kontekstuelle 

tilnærminger. Særlig den såkalt nyretoriske sjangerforskningen gir et solid grunnlag for å 

besvare spørsmålet om hva nyhetssjangrene er, og hvilken sosial funksjon de har.  

En grunnleggende tekst er Carolyn R. Millers artikkel «Genre As Social Action» fra 

1984. Med utgangspunkt i bl.a. Bitzers (1992 [1968]) begrep om den retoriske situasjonen 

argumenterer Miller for at sjangere fungerer som en sosial løsning på det påtrengende 

problemet («exigence») vi møter når en bestemt retorisk situasjon oppstår igjen og igjen. I 

situasjoner som likner hverandre, vil aktører med motiver som likner hverandre, tendere mot å 

ytre seg ganske likt, og (språk)handlingene deres danner et forutsigbart mønster. Ved å gripe 

til en gitt sjanger anerkjenner vi situasjonen som en forekomst av en spesiell kategori, og vi 

letter kommunikasjonen ved å følge de forutsigbare mønstrene sjangeren krever. Enhver 

sjanger har derfor en sosial funksjon, og det blir følgelig en sosial handling å benytte seg av 

en bestemt sjanger.  

Dette pragmatiske perspektivet, der sjangrene altså ses som noe mer enn normer for 

form og innhold, er særdeles fruktbart i presseforskningen: Hvilke handlinger får 

journalistene utført ved å konstruere nyhetssjangrene slik de er? Hvilke påtrengende 

problemer løser disse sjangrene? Og hva kjennetegner den retoriske situasjonen sjangrene skal 

fungere i?  

Miller (1984:160ff) tegner en hierarkisk modell over en kontinuerlig syntetisering av 

substans og form, hvor sjangere utgjør et bestemt nivå. På grunnivået i hierarkiet gir språket 

form til erfaringen. Via lokusjon og språkhandling (se avsnitt 3.3.3) kommer vi deretter til 

«episode eller strategi», som gir substans til sjangeren som form. Sjangeren er i sin tur 

substans for gitte livsformer, som igjen blir substans for kultur og i siste instans den 

menneskelige natur.  Miller oppsummerer punktvis:  

                                                 
34 De tre andre er hermeneutikken, fenomenologien og semiotikken. 



52 

 

3. […] Genre is a form at one particular level that is a fusion of lower-level forms and 

characteristic substance.  

4. Genre serves as the substance of forms at higher levels; as recurrent patterns of language use, 

genres help constitute the substance of our cultural life.  

5. A genre is a rhetorical means for mediating private intentions and social exigence; it motivates 

by connecting the private with the public, the singular with the recurrent. (Miller 1984:163) 

Med andre ord vil de sjangrene som er tilgjengelige i en gitt kultur, fungere som et kart over 

hvilke retoriske situasjoner som forekommer relativt stabilt i kulturen – eller rettere sagt: 

hvilke retoriske situasjoner deltakerne i tekstkulturen anser for å være av samme type. På 

neste nivå kan dette si oss noe om hvordan kulturen er satt sammen. 

Mot en slik bakgrunn er det lett å se forbindelsen til cultural studies. Når Klaus Bruhn 

Jensen for eksempel bruker sjangerfenomenet til å forklare hvordan mediene kan etablere et 

kommunikativt fellesskap mellom deltakere som ikke er til stede samtidig, såkalt 

metakommunikasjon av andre grad, refererer han like gjerne til Miller (1984) som til 

Raymond Williams (1977).  

Genres constitute frames of interpretation and interaction, including scripts for social action at a 

later point in time, beyond the moment of communicative exchange. […] Genres are discursive 

forms with social functions. They signal the nature of what is being communicated and the kinds 

of social relationships that are being maintained. (Jensen 2010:95f)  

Hvis nettavisene benytter seg av annerledes nyhetssjangere enn papiravisene, signaliserer de 

dermed at de kommuniserer en substans av en annen natur, og etablerer en annen sosial 

forbindelse til leserne. I kapittel 6 viser jeg hvordan seksjoneringen på nettet i større grad 

framhever sosiale funksjoner, roller og aktører enn på papir. Et viktig spørsmål er om det 

samme kan være tilfelle for sjangrene som samles i seksjonene.  

 

3.3.3 Sjanger som språkhandling 

Hvis det er en sosial handling å benytte seg av en sjanger, blir teksten vi ytrer, nødvendigvis 

en språkhandling. Teorien om språkhandlinger tilskrives gjerne John L. Austin og hans elev 

John R. Searle. Austin introduserte begrepet «speech-acts» i en forelesningsrekke på 50-tallet, 

senere utgitt posthumt som boka How to do things with words i 1962. Her argumenterer han 

for at språket ikke bare utsier noe om verden; vi utfører også sosiale handlinger når vi bruker 

språket. I utgangspunktet skiller han mellom konstative ytringer, som fremmer en påstand 

som kan være sann seller usann, for eksempel «det regner ute», og performative ytringer, som 

utfører handlinger i seg selv, for eksempel «jeg vedder en tier på at det blir regn i morgen» – 

idet du har sagt det, har du også utført veddemålet (Austin 1962:5). Like fullt presiserer 

Austin at også det å framsette en konstativ ytring er en form for handling i seg selv; for 

eksempel kan utsagnet «det regner ute» blir brukt som en ordre om å løpe ut og ta ned 

klesvasken. Derfor skiller han mellom en ytrings lokusjonære handling (å ytre en frase med et 

gitt denotativt innhold), dens illukosjonære handling (den konvensjonelle fortolkningen av 

formuleringen) og dens perlukosjonære handling (den situasjonsbestemte effekten ytringen 

gir) (Austin 1962:108).  
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Searle (1969, 1976:10ff) videreutviklet beskrivelsen av de illukosjonære 

språkhandlingene ved blant annet å dele disse inn i fem klasser: Konstativer er påstander som 

kan være sanne eller falske. Direktiver er ytringer som gjør krav på respons, som spørsmål 

eller ordrer. Ekspressiver uttrykker psykologiske tilstander, som gratulasjoner. Kommisiver 

forplikter taleren til noe i framtida, som løfter. Kvalifiseringer skaper ny virkelighet, som 

domsavsigelser (norske navn etter Vagle mfl. 1993:89ff). Disse klassene presenterer og 

diskuterer jeg nøyere i avsnitt 7.3.4.15. 

I Millers artikkel plasseres språkhandlinger lavere i meningshierarkiet enn sjangere. Det 

betyr at formen på språkhandlingen påvirker substansen, eller innholdet, i sjangeren. Jonas 

Bakken (2007) har utviklet en retorisk tekstnormteori som nettopp kopler språkhandlinger og 

sjangere sammen. Han mener tekster innenfor et bestemt felt kan sorteres i hovedsjangere ut 

fra hvilken illukosjonær makrospråkhandling de utfører (Bakken 2007:92). Journalistikken 

kan sees som et slikt felt. Språkhandlingen må da presiseres langt mer enn å tilordnes en av 

Searles fem hovedklasser.35 For eksempel vil det å rapportere løpende fra en hendelse som 

utspiller seg i øyeblikket, være en annen språkhandling enn å oppsummere og fortolke noe 

som har hendt dagen før, selv om begge kan klassifiseres som konstativer. I kapittel 10 ser vi 

hvordan dette fører til ulike sjangermønstre på nett og papir. 

 

3.3.4 Sjanger som dominerende element i diskursordener 

Millers sjangerforståelse harmonerer godt med Norman Faircloughs sjangersyn. Også 

Fairclough ser sjangere som handlingstyper: 

Genres are semiotic ways of acting and interacting, such as news or job interviews, reports or 

editorials in newspapers, or advertisements on TV or the Internet. Part of doing a job, running a 

country, is interacting semiotically or communicatively in certain ways, and such activities have 

distinctive sets of genres associated with them (Fairclough 2009:164). 

Sammenlikner vi med diskursdefinisjonen i avsnitt 3.2.3.1 («Discourses are semiotic ways of 

construing aspects of the world […]»), ser vi at sjanger og diskurs kan virke på tvers av 

hverandre: En bestemt semiotisk handlingsmåte kan preges av mange diskurser, for eksempel 

kan en journalist kritisere myndighetene ved å velge sjangeren nyhetsartikkel og innlemme 

både en feministisk og en økonomisk diskurs. Samtidig kan en gitt diskurs opptre i mange 

ulike sjangere, for eksempel ved at den økonomiske diskursen opptrer i både nyhetsartikler, 

bedriftsårsrapporter, lærebøker og politiske partiprogrammer (jf. også Fairclough 1992:128).  

Videre skiller Fairclough mellom manifest intertekstualitet og interdiskursivitet.36 Vi 

har manifest intertekstualitet når en tekst henspiller på eller er preget av andre konkrete 

tekster, for eksempel når en nyhetsartikkel eksplisitt eller implisitt siterer en annen artikkel. 

Interdiskursivitet har vi når teksten henspiller på eller er preget av andre tekstnormer, 

                                                 
35 Miller understreker: «John Searle has proposed a classification of speech-act types, butt these types could not 

be further clustered into text types – that would mix the two kinds of hierarchies» (Miller 1984:167). 

36 Per Ledin (1997b:36) har lansert de parallelle – og litt mer selvforklarende – begrepene tekstsamspill og 

normsamspill. 
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diskurser eller sjangere – altså ikke konkrete tekster. Det kan for eksempel tenkes at en 

nyhetsartikkel har trekk vi ellers kjenner fra reklame (Fairclough 1992:85). Enkelte bruker 

samlebegrepet tekstuell kontekst om manifest intertekstualitet og interdiskursivitet (Svennevig 

2001:84, Hågvar 2007a:31, jf. også kapittel 6).37 Interdiskursivitet kan over tid føre til 

sjangerutvikling. 

Fairclough anser sjanger, diskurs og stil for å være tett sammenvevd i sosiokulturelle 

konfigurasjoner. Stil defineres da som en identitetsmarkør, «or ‘ways of being’, in their 

semiotic aspect – for instance being a ‘manager’ in the currently fashionable way in business 

or in university is partly a matter of developing the right semiotic style» (Fairclough 

2009:164). To nyhetsartikler som trekker på de samme diskursene, kan ha ulik stil – den kan 

for eksempel være skrevet muntlig og dialogisk («Du gjetter aldri hva som skjer etterpå!») 

eller stivt og byråkratisk («I forhold til konsekvenser dokumenterer en sentral kilde at …»).  

De hegemoniske konfigurasjonene av sjanger, diskurs og stil som virker på ulike sosiale 

felt (som journalistikken, skoleverket eller politikken), kaller Fairclough for diskursordener 

(Fairclough 1992:68ff). Diskursordenen reflekterer den sosiale strukturen på feltet, som 

dermed igjen vil reflekteres i tekstene og derfor kan analyseres gjennom disse. Da blir 

sjangerstudier ekstra viktig. Sjanger er nemlig overordnet diskurs og stil i diskursordenen, 

siden sjangrene korresponderer tettest med den sosiale praksisen. Endringer i sjanger påvirker 

derfor diskurs og stil i en diskursorden sterkere enn endringer i stil eller diskurs påvirker de to 

andre elementene, hevder Fairclough (1992:125).  

Nettopp det dialektiske forholdet mellom språk og samfunn er sentralt for Fairclough 

spesielt og kritisk diskursanalyse generelt: Når den sosiokulturelle praksisen på et 

samfunnsområde forandrer seg, endres språkbruken også – og motsatt. Det innebærer at 

sjangere forandrer seg over tid, at noen dør ut, og at andre kommer til. Den bestemte 

konfigurasjonen av en gitt diskursorden tjener altså en bestemt sosial funksjon som er 

kulturelt og historisk betinget. Også dette er konsistent med Miller (1984:158), selv om 

Fairclough ikke viser til henne. Derimot krediterer han Bakhtin (1998 [1979]) for å ha koplet 

språk- og samfunnsutvikling sammen via sjangerbegrepet, og han spiller ballen over til 

sosialsemiotikerne for å belyse hvilken tekststruktur som er tilknyttet en gitt sjanger 

(Fairclough 1992:126f). 

 

3.3.5 Sjanger som tekststruktur 

Både nyretorikken, representert ved Miller, og kritisk diskursanalyse, representert ved 

Fairclough, definerer altså sjanger primært ut fra den sosiale funksjonen den har. Andre 

tradisjoner legger mer vekt på å utlede tilbakevendende mønstre i form og innhold. Som 

Fairclough er inne på, er sosialsemiotikken en av dem (men se avsnitt 3.3.7). 

                                                 
37 Det går også an å se den tekstuelle konteksten som et aspekt ved situasjonskonteksten, jf. f.eks. Moen 

(2002:93). 
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Sosialsemiotiker Ruqaiya Hasan (1985a) tar utgangspunkt i situasjonskonteksten. En 

gitt kombinasjon av variablene felt, relasjon og mediering utgjør en kontekstuell 

konfigurasjon (KK). Den spesifikke KK-en angir da de signifikante trekkene i den sosiale 

aktiviteten, eller situasjonstypen, som teksten uttrykker. I en bestemt KK vil det være noen 

obligatoriske komponenter (som må forekomme), mens andre er valgfrie (kan forekomme). 

Noen steder i teksten må enkelte av komponentene forekomme, mens det andre steder er 

åpent for at de kan forekomme. Det vil også være normer for hvor ofte den enkelte komponent 

kan forekomme. Disse reglene utgjør et sjangerspesifikt semantisk potensial med et eget 

generisk strukturpotensial, altså en strukturell ramme for hvordan man kommuniserer 

innenfor den aktuelle situasjonstypen. Tekster som realiserer dette potensialet, tilhører samme 

sjanger, mener Hasan (1985c:108). De kan variere i innhold og struktur, men bare innenfor de 

valgfrie komponentene. 

Denne tenkemåten er beslektet med sosiolingvistene Labov og Valetzkys (1967) analyse 

av muntlige fortellinger, som i sin tur har inspirert Allan Bell (1991) til å analysere strukturen 

i den sjangeren han grovt kaller «news stories». Prinsippet ligger også til grunn for Baldry og 

Thibaults (2006:113ff) og Ihlströms (2004:97ff) skjematiske analyser av nettsider som 

sjanger. I avsnitt 3.4.3 skal vi dessuten se at Lindholm (2001, 2004) beskriver nyhetssjangeren 

ut fra Vladimir Propps (1968) strukturalistiske analyser av eventyr.  

Likevel får modeller som foregir å sette opp en endelig struktur for nyhetssjangrene, lett 

problemer i møte med faktiske tekster. Den kognitivt orienterte diskursanalytikeren Teun A. 

van Dijk (1985, 1986) og sosiolingvisten Allan Bell (1991) har begge foreslått detaljerte 

skjemaer over nyheters superstruktur.  De deler teksten inn i hierarkiske funksjoner som 

«episode», «hendelse», «bakgrunn», «konsekvens/reaksjon», «kommentar», «forventning», 

«evaluering» etc. Problemet er at disse skjemaene forutsetter at nyheter er hendelsesnyheter: 

«A story consists of one or more episodes, which in turn consist of one or more events. Events 

must contain actors and action, usually express setting, and may have explicit attribution» 

(Bell 1991:250). Abstrakte nyheter som for eksempel tar utgangspunkt i et problem, er 

vanskeligere å passe inn i skjemaet, i likhet med mer caseorienterte temasaker og en rekke 

andre nyhetsvarianter som ikke formidler hendelser. Superstrukturene som foreslås i de 

nevnte studiene, er derfor lite egna til generelle analyser av moderne nyhetsstrukturer, selv om 

enkelte av kategoriene muligens kan brukes til å tegne alternative hierarkier.       

Bells og van Dijks modeller viser at strukturanalyser av en sjanger lett kan bli for 

statiske og utdaterte. Hasans sosialsemiotiske modell for GSP forutsetter på sin side at vi 

sammenlikner et stort antall tekster for å utlede fellestrekk. Den kan ikke brukes til å beskrive 

strukturen i en enkelt tekst – hvordan skulle vi da vite hvilke komponenter som var 

obligatoriske, og hvilke som var valgfrie? Eller hvor grensa går mellom ulike komponenter – 

det som intuitivt virker som én komponent, kan jo være en sekvens på to?  

I denne avhandlingen er det nødvendig å beskrive strukturen i de tekstene jeg analyserer 

i casestudiene. De tilhører ikke nødvendigvis samme nyhetssjanger og har neppe felles GSP. 
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En mulighet er da å ta et skritt til siden og se til to retninger som er nær beslektet med 

sosialsemiotikken, nemlig sosiotekstologien og retorisk strukturetori. 

Sosiotekstologien nevnte jeg kort i avsnitt 1.2.1. Kjell Lars Berge (1990:15) beskriver 

den som en underkategori av semiotikken, parallelt med lingvistikken. Retningen er 

hovedsakelig inspirert av strukturalister som Mukarovsky og Bakhtin, pluss sosiolingvister 

som Labov og Waletzky. For Berge er tekstnormer og språknormer et sentralt begrepspar. 

Tekstnormer er både normer for tekstualitet generelt, altså hva som kreves for at en ytring 

skal oppfattes som en tekst i en gitt tekstkultur. Andre tekstnormer styrer hva som gjør en 

tekst velformet, blant annet slik at den oppfattes som å tilhøre en bestemt sjanger (jf. også 

Bakken 2007). Tekstnormene er i prinsippet uavhengig av nasjonalspråk; samme sjanger kan 

artikuleres på både norsk og svensk. Språknormene, derimot, er nasjonalspråkspesifikke og 

konstituerer for eksempel hva som er forståelig og riktig norsk.  

Analysen av tekstnormer kan minne om Hasans utledning av generisk strukturpotensial. 

Begge er opptatt av hvordan tilbakevendende mønstre i tekststrukturen oppstår i samspillet 

mellom tekst og kontekst (Berge 1990:16). Slik jeg ser det, ligger hovedforskjellen i at 

sosiotekstologien er mer opptatt av endringer i tekstnormer over tid, mens Hasan har en 

tendens til å se sjangrene som mer statiske. Berges modell for tekststruktur er også mer 

hierarkisk enn Hasans, som er nokså lineær. Det innebærer at den sosiotekstologiske modellen 

blir svært kompleks, blant annet skiller den mellom funksjonsplanet, sememplanet og det 

leksikogrammatiske planet i en tekst og forsøker å beskrive forbindelsene mellom disse. Selv 

om hovedformålet med modellen er å avdekke «noe lovmessig og generelt», kan den også 

brukes på et ideografisk beskrivelsesnivå, der «individuelle hendelser» tolkes som «unik 

teksthandling» (Berge 1990:152, kursivert i originalen). En uttømmende strukturell analyse av 

en nyhetstekst etter denne modellen blir svært omfattende. Det går likevel an å la seg inspirere 

av teorien og utføre en sekvensanalyse basert på de paradigmatiske og syntagmatiske klassene 

i funksjonssystemet (Berge 1990:81ff). Disse er nærmere beskrevet i avsnitt 7.3.4.11.38 Per 

Ledin (1997b, 2000) har med hell benyttet en teksttypebasert sekvensteori i sine analyser, og 

jeg har selv tidligere kombinert slik sekvensteori med en detaljert segmentering av tekstene 

for å rekonstruere tekstnormene for struktur i avistekster (Hågvar 2003). Det tar imidlertid 

mye plass og er ikke alltid nødvendig for å gi en relevant beskrivelse av strukturen.  

Berges relasjonstyper mellom sememer og hans hierarkiske modell over tekstforløpets 

underordningsstruktur kan minne om modeller vi kjenner fra retorisk strukturteori (RST), jf. 

Mann og Thompson (1988). Berge (1990:88) understreker derfor avstanden til både RST og 

«kognisjonsorienterte modeller av van Dijks type». Ikke desto mindre tilbyr RST et reelt 

alternativ for den som ønsker å beskrive strukturen i en tekst. Mann og Thompson (1988:244) 

viser til sosialsemiotikken som en av flere inspirasjonskilder, og både Noël (1986) og White 

(2000) har demonstrert hvordan modellen kan anvendes på journalistiske tekster. Som for 

sosiotekstologien er imidlertid utfordringen at skjemaene kan bli svært detaljerte, særlig hvis 

                                                 
38 For en oversiktlig og grundig diskusjon av Berges modell anbefaler jeg Bakken (2007).  
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man skal beskrive hver enkelt setnings forhold til de andre setningene i teksten, jf. Mann og 

Thomson (1988:248). Dessuten krever modellen at forholdet mellom alle tekstens «enheter» 

beskrives ut fra en forhåndsbestemt katalog over relasjonstyper. Da står man i fare for å 

tvinge teksten inn i kategorier som kanskje ikke passer helt – selv om man kan velge å utvide 

katalogen. RST er beskrevet nærmere i kapittel 10.3.2. og anvendt på en tilpasset måte i 

casestudie 2.   

Om vi kommer til at GSP, Berges sosiotekstologiske modell og RST krever for 

detaljerte strukturbeskrivelser, kan vi se oss om etter alternativer i den andre enden av 

skalaen. Lærebøker i journalistikk presenterer mer overflatiske strukturmodeller som «den 

omvendte pyramiden» (fallende viktighet), «fisken» (fengende anslag, fyldig hoveddel, 

poengtert avslutning), «den klassiske dramastrukturen» (anslag, presentasjon, konflikt, 

opptrapping, klimaks, uttoning), «Hey!, You! See! So!» (oppmerksomhet, identifikasjon, 

utbrodering, konklusjon) etc. (se f.eks. Vestad og Alme 2002 eller Østlyngen og Øvrebø 

1999). Handgaard mfl. (2013:244) oppsummerer: «Grunnleggende sett finnes det tre 

strukturer for journalistisk formidling […]: Omvendt pyramide [det viktigste først], fortelling 

[kronologisk forløp] og interaktivitet [ikke-lineær tekst].» Problemet med slike grove 

kategorier er at de i liten grad tilbyr redskaper til å kartlegge tekster som ikke følger en av de 

forhåndsdefinerte malene – og mange gjør ikke det. De er derfor heller ikke spesielt 

hensiktsmessige i deskriptiv analyse.   

Noe av det vanskelige med å lage gode strukturmodeller er nettopp at enhver modell 

nødvendigvis må vektlegge visse aspekter ved teksten og se bort fra andre. En strukturanalyse 

basert på hvilken stemme som har ordet, vil ikke fange opp hvilke av sitatene som er viktigst 

for meningen i teksten. En strukturanalyse basert på viktighet vil tvert imot ikke fange opp 

måten opplysningene presenteres på. Og velger vi oss likevel en strukturanalyse der vi 

sorterer tekstelementene etter viktighet, slik den omvendte pyramiden er et normativt 

eksempel på, må vi avgjøre hvilken form for viktighet vi ser etter, for eksempel i en 

nyhetstekst: Er det de ferskeste opplysningene som er viktigst? Hva med dem som har størst 

konsekvenser for samfunnet? Dem som angår deg mest privat? Eller dem som er mest 

oppsiktsvekkende?  

Hvis vi skal beskrive tekststrukturen som en del av sjangeranalysen, må derfor 

beskrivelsen være tilpasset formålet med den enkelte analysen. I de tre casestudiene velger jeg 

litt ulik tilnærming, siden analysene har ulik problemstilling og materiale. Dette beskriver jeg 

nærmere i kapitlene 9–11. Sjangeranalysene mine vil imidlertid ikke være sentrert rundt 

analyser av tekststruktur, slik de modellene jeg har gjennomgått i dette avsnittet, legger opp 

til. Tekstenes innhold og sosiale funksjon vil være vel så vesentlig som tekststrukturen. 
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3.3.6 Sjanger som prototypisk kommunikativ hendelse i diskursfellesskapet 

Sterkt inspirert av sosialsemiotikken39, men også av diskursanalyse, kulturantropologi og 

teorier om lese- og skriveopplæring, finner vi en forskningstradisjon som gjerne kalles 

English for Academic Purposes (EAP).40 EAPs hovedinteresse er å styrke akademikernes 

tekst- og sjangerforståelse, så de kan kommunisere bedre. Retningen har altså et mer 

grunnleggende pedagogisk-didaktisk perspektiv enn dem jeg har nevnt til nå. Et sentralt verk i 

tradisjonen er John Swales’ bok Genre Analysis (1990), hvor Swales blant annet knytter 

sjangerfenomenet til teori om diskursfellesskap og til prototypteori. 

Et diskursfellesskap er en gruppe mennesker som deler noen felles interesser eller mål. 

Medlemmene kommuniserer innbyrdes gjennom bestemte sjangere og deler et internt 

ordforråd som ikke nødvendigvis er forståelig for dem som ikke er med i diskursfellesskapet. 

Fellesskapet er avhengig av en viss blanding av ferske medlemmer og erfarne eksperter for 

ikke å gå i oppløsning (Swales 1990:24ff). Swales’ eksempel er en frimerkeklubb han er med 

i; i dag vil en spesialisert Facebook-gruppe som «Bassister i Norge» kunne være et typisk 

eksempel. Vi kan også se for oss diskursfellesskap mellom journalister og lesere. Dagens 

Næringslivs redaksjon og lesergruppe kan sies å tilhøre et annet diskursfellesskap enn VGs 

redaksjon og lesergruppe. Samtidig kan vi si at norske nyhetsredaksjoner utgjør et 

diskursfellesskap på tvers, mens det er mer tvilsomt om den avislesende befolkingen som 

helhet gjør det. Nettavisenes kommentarfelt, protokoller,41 debattsider og e-postlenker – samt 

papiravisenes leserinnleggsspalter – gjør det likevel mulig å snakke om et diskursfellsskap 

innen hvert enkelt medium, selv om mange lesere velger å ikke ta aktivt del i det.   

Prototypteorien kan minne om Hasans generiske strukturpotensial, idet Swales 

(1990:49) postulerer at en sjanger forbindes med visse trekk som pleier å forekomme, mens 

andre er mer variable. Forskjellen er at Swales avviser obligatoriske komponenter. Noen trekk 

er riktignok mer prototypiske enn andre, men det avgjørende er om teksten utviser 

tilstrekkelig «familielikhet» med andre tekster i sjangeren. Til sammenlikning er det vanskelig 

å gi en entydig definisjon av hva et møbel er, men vi kan lett ramse opp bord, stol og bokhylle 

som prototypiske møbler. Og selv om vi gjerne tenker på fugler som fjærkledde dyr som kan 

fly, har nebb og legger egg, aksepterer vi at pingvinen er en fugl som ikke kan fly. En spurv er 

derimot mer prototypisk for fugler. Krokodiller og nebbdyr er på sin side for langt unna 

familielikheten, selv om de henholdsvis legger egg og har nebb. Swales (1990:52) 

anerkjenner at den kommunikative hensikten er det viktigste trekket ved en sjanger («the 

privileged property», kursivert i originalen), men legger til at trekk ved form, struktur og 

                                                 
39 Eller «sosiolingvistikken», som Swales velger å kalle Hallidays systemisk-funksjonelle tilnærming (Swales 

1990:18). 

40 Nært beslektet er English for Specific Purposes (ESP), jf. f.eks. Bhatia (1993). 

41 En protokoll er et utvidet kommentarfelt der redaksjonen oppfordrer leserne til å besvare et gitt spørsmål. Ofte 

er det knyttet til en aktuell nyhet. «Protokoll»-betegnelsen stammer meg bekjent fra VG, og sjangeren blir så vidt 

jeg vet, bare brukt der. Se bl.a. avsnitt 9.5.   
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publikums forventninger bidrar til å gjøre en tekst mer eller mindre prototypisk for sjangeren. 

Det leder ham til en sjangerdefinisjon som kan oppsummeres i fem punkter: 

1. En sjanger er en klasse kommunikative hendelser, dvs. at språk er involvert. 

2. De kommunikative hendelsene har et felles formål.  

3. Det varierer hvor prototypiske de ulike sjangerforekomstene er. 

4. Formålet med sjangeren legger føringer for innhold, posisjonering og form. 

5. Sjangeren er normalt navngitt av diskursfellesskapet (Swales 1990:45ff). 

Det er lett å se koplingen til Carolyn Millers sjangerforståelse, og Swales understreker også 

inspirasjonen flere steder:  

Miller’s exceptional work reinforces the concept of genre as a means of social action, one situated 

in a wider sociorhetorical context and operating not only as a mechanism for reaching 

communicative goals but also of clarifying what those goals may be. (Swales 1990:44)  

Swales’ perspektiv er et nyttig supplement til de foregående, og det er velegnet i 

analysesammenheng også utenfor de pedagogisk-didaktiske omgivelsene. Riktignok kan både 

Swales’ prototypmodell og Hasans modell for generisk strukturpotensial anklages for å være 

statiske; de forutsetter øyensynlig at enhver sjanger bare har ett formål og ikke forandrer seg 

over tid (jf. Helgesson 2011:37ff). Likevel mener jeg det går an å bruke iallfall Swales’ 

modell mer dynamisk, idet prototypperspektivet åpner for variasjon og utvikling. I senere 

verker har Swales også moderert tanken om at en enkelt kommunikativ handling er styrende 

for hele sjangeren (Askehave og Swales 2001, Swales 2004:60ff). 

 

3.3.7 Sjanger som systemisk-funksjonell meningskonfigurasjon 

Diskusjonen av strukturorienterte sjangermodeller i avsnitt 3.3.5 kan muligens etterlate et 

inntrykk av at sosialsemiotiske sjangerteorier begrenser seg til Hasans GSP-modell. Slik er 

det ikke. Den såkalte Sydney-skolen har de siste tiårene utarbeidet mer mangefasetterte 

sjangeranalyser, først og fremst for å forbedre skriveopplæringen i grunnskolen. J.R. Martin 

og David Rose (2008) tar for eksempel utgangspunkt i Hasans GSP-teori og Labov og 

Waletskys narrativanalyse, men kopler den strukturelle tankegangen til alle Hallidays 

metafunksjoner og til situasjonskontekstens korresponderende felt, relasjon og mediering. 

Hasan har vært for orientert mot feltet, mener de, og Halliday for ensidig opptatt av 

medieringen (Martin og Rose 2008:16). Sydney-skolen tilbyr ifølge Martin og Rose et 

alternativ til både Millers nyretorikk og Swales’ EAP/ESP. Perspektivet likner Millers ved at 

formålet med sjangeranalysen er å kartlegge kulturen, men der nyretorikken vektlegger den 

retoriske situasjonen, går Sydney-skolen mer inn på detaljer i tekstene. Den viktigste 

koplingen til EAP/ESP er det pedagogiske siktemålet, mens forskjellen hovedsakelig ligger i 

Sydney-skolens systemisk-funksjonelle begrepsapparat. Martin og Rose markerer også 

eksplisitt avstand fra kognitive, etnografiske og kritiske tradisjoner. Sjanger definerer de som 

«a configuration of meanings, realised through language and attendant modalities of 
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communication» (Martin og Rose 2008:20). Umiddelbart kan det være vanskelig å forstå 

hvordan denne definisjonen skal kunne skille sjanger- og tekstnivået, siden tekster også vil ha 

en meningsstruktur. I praksis viser imidlertid «configuration of meanings» til relativt stabile 

variasjoner innenfor et meningspotensial. Til å kartlegge disse benytter Martin og Rose store 

deler av den systemisk-funksjonelle verktøykassa. De analyserer strukturer på både 

ideasjonelt, mellompersonelig og tekstuelt meningsnivå, og de studerer blant annet språklig 

evaluering (verdiladning), tekstbinding, referentkjeder og tekstrytme.     

Martin og Roses modell åpner for å lage sjangerkataloger som tydeliggjør forskjellene 

mellom medlemmer av samme sjangerfamilie, som de kaller det. I tråd med den systemisk-

funksjonelle tradisjonen setter de sjangrene opp i nettverksdiagrammer, der språkbrukerne 

gjør stadig mer spesifikke binære valg for å finne fram til rett sjanger i situasjonen. Nyheter 

sorterer de under familien «fortellingssjangere», der hovedskillet går mellom 

«tidsstrukturerte» sjangere, som er kronologiske, og «tekststrukturerte», som ikke er det. 

Nyhetstekster defineres som tekststrukturerte, siden de ofte er disponert etter fallende 

viktighet. Dypere enn dette går ikke Martin og Rose i nyhetssjangrene (Martin og Rose 

2008:74ff). Vi kan stille spørsmål ved om nyheter alltid bør behandler som fortellinger, og om 

den ikke-kronologiske strukturen er det viktigste sjangerkjennetegnet. Kritikken som er blitt 

rettet mot Swales’ statiske sjangersyn, kan dessuten bli aktuell også her. Jeg kommer ikke til å 

utarbeide noe systemisk-funksjonelt nettverksdiagram for nyhetssjangrene på nettet, både 

fordi det ville blitt fort utdatert, og fordi jeg har en mer diskursorientert tilnærming. Likevel 

vil de sosialsemiotiske metafunksjonene som Martin og Rose bygger på, stå sentralt i flere av 

casestudiene, særlig i kapittel 11. 

 

3.3.8 Sjanger som affordansebetinget innovasjon 

En siste gruppering av sjangerteorier tar utgangspunkt i mediets affordanser. Når Martin 

Engebretsen (2013) gjør visuelle analyser av digitale tekster, bygger han riktignok på Miller 

og den nyretoriske sjangerforståelsen, og han viser til både Halliday, Fairclough og Swales. 

Men Engebretsen knytter samtidig disse perspektivene til affordanseteorien (jf. avsnitt 2.2) for 

å forklare hvordan sjangere endrer seg over tid. Sjangerutviklingen påvirkes på den ene siden 

av de materielle affordansene, skriver han, og på den andre siden av de sosiale affordansene. 

Av materielle affordanser i mediene finner vi først og fremst ulike teknologiske ressurser, 

som tv og internett, som igjen legger begrensninger på hvilke semiotiske ressurser – eller 

modaliteter – som er tilgjengelige, slik som skrift, lyd og statiske eller levende bilder. De 

sosiale affordansene, på den andre siden, består blant annet av sosiokulturelle konvensjoner, 

som etablerte sjangernormer og ulike verdisett. Disse virker i sin tur styrende på situasjonelle 

forhold, eksemplifisert ved deltakere, intensjoner og vaner. Til sammen påvirker så de 

tilgjengelige semiotiske ressursene i den aktuelle situasjonskonteksten hvordan sjangeren 

utvikler seg (Engebretsen 2013:19). I en annen sammenheng presiserer han likevel at 

modellen ikke må sees for isolert:  
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Andre affordansesystemer spiller […] også inn – organisatoriske, politiske, økonomiske etc. – men 

det kan hevdes at disse er av sekundær karakter, siden de påvirker sjangerevolusjonen gjennom å 

påvirke det kulturelle normverket, den teknologiske infrastrukturen eller brukssituasjonen hos 

produsent eller mottaker. (Engebretsen 2007:18) 

Ifølge Engebretsens modell bør vi altså være spesielt oppmerksomme på endringer i 

tilgjengelige modaliteter og i situasjonskonteksten når vi skal studere sjangerutvikling i 

journalistikken. Det kontekstuelle perspektivet er viktig, for ellers kan sjangerforskningen lett 

framstå som essensialistisk eller teknologisk-deterministisk. Kjartan Müller (2013:255) 

hevder at nettopp digitale mediesjangere ofte har blitt forstått for sterkt ut fra sine 

teknologiske affordanser, med den følge at forskerne risikerer å blande sammen de tre 

størrelsene medium, teknologi og sjanger – for eksempel i spørsmålet om hva en blogg er. 

Med utgangspunkt i Miller og Swales forsøker Müller å syntetisere sjangerteori med 

aktivitetsteori, designteori og den praktiske designen og utviklingen innen digitale medier. 

Modellen hans opererer med sjanger som et eget meningsvarenivå, over henholdsvis 

programvare- og maskinvare-/skyvarenivået.42 På meningsvarenivået kan ulike sjangere eller 

sjangerelementer konvergere med hverandre horisontalt, eller de kan konvergere med 

programvarenivået vertikalt.43 Begge deler skaper sjangerutvikling. Müller argumenterer 

videre for at den retoriske sjangerforskningen har lagt for liten vekt på sjangerens form. I 

digitale sjangere vil såkalte designmønstre bli tilpasset til å løse stadig tilbakevendende 

problemer, analogt med hvordan sjangere imøtekommer påtrengende retoriske problemer 

(Müller 2013:261). Det er ikke bare mediets overordnete tekniske affordanser som styrer 

formmønstrene, men også hvordan disse kan utnyttes på ulike plattformer som f.eks. en wiki 

eller en blogg, og hvilke motsetninger eller spenninger i aktivitetssystemet designmønsteret 

vil imøtegå. For eksempel likner Wikipedia-artikler fortsatt ganske mye på trykte 

leksikonartikler, noe som kan ha senket terskelen for å være med og skrive dem (Müller 

2013:262).  

Müllers teoretiske modell for sjangerutvikling kan virke i overkant teknisk for en 

diskursanalytiker uten informasjonsteknologisk skolering. Jeg skal ikke bruke den aktivt i 

mine analyser, men jeg deler den nyanserte forståelsen av at digitale sjangere som har sitt 

utspring i analoge sjangere – som nettnyhetene jo har – ikke nødvendigvis er mer forskjellige 

fra de analoge sjangrene enn de behøver å være. Steen Steensen (2013) hevder tilsvarende at 

forskning på medieutvikling ofte preges av en innovasjonsdiskurs som legger 

uforholdsmessig stor vekt på det nye og trekker forhastede slutninger om at det er teknologien 

som driver utviklingen framover. Innovasjonsdiskursen må balanseres med to motdiskurser, 

skriver Steensen, en transformasjonsdiskurs og en praksisdiskurs. 

 Transformasjonsdiskursen vektlegger blant annet forbindelsen mellom nye og gamle 

sjangere. Skal nettjournalistikk fortsatt bli gjenkjent som journalistikk, må nettsjangrene ha en 

sosial funksjon som vi kjenner igjen fra tradisjonell journalistikk – ellers forstår vi dem ikke. 

                                                 
42 Skyvare («cloudware») innebærer i praksis selve internettet. 

43 Horisontal og vertikal konvergens kan i prinsippet forgå på og mellom alle nivåer i modellen, men her er det 

sjanger jeg er interessert i. 



62 

 

Selve mediet krever imidlertid at sjangersignalene gis på bestemte måter. I papiraviser viser 

layout og typografi umiddelbart prototypiske sjangertrekk, så leseren forstår om det er en 

kommentar, anmeldelse eller nyhetsartikkel, før hun har lest et ord av brødteksten. Slike 

signaler er det vanskeligere å gi i nettavisene, siden tekstene ofte oppdateres løpende og må 

kunne tilpasses ulike grensesnitt. Da blir det desto viktigere å gjøre sjangeren tydelig gjennom 

andre modaliteter, som verbalteksten. Samtidig kreves det mer av leseren for å plassere 

teksten i en sjanger. Derfor er det naturlig at sjangerutviklingen går langsomt, og forskning på 

nettjournalistikk bør av den grunn ikke miste forbindelsen til de gamle sjangrene av syne, 

tvert imot: 

The transformation perspective opens up an array of questions for research on new media practices 

concerning their relationship with old media styles, forms and practices. The perspective may 

reveal gaps between the intentions and expectations of what new media practices are, depending 

on which forms and styles are remediated and converged and which genres are transformed. 

Including such a perspective in research is vital when trying to interpret the development of online 

journalism, since it counters the assumptions established by the discourse of innovation and 

change. (Steensen 2013:51) 

I kapittel 9 gjør jeg nettopp en casestudie som sammenlikner dekningen av samme sak på 

papir og nett, der nettekstene i all hovedsak er basert på de tradisjonelle modalitetene skrift og 

stillbilde. Likevel skal vi se at det er systematiske sjangerforskjeller som ikke kan knyttes 

direkte til innovasjon, men må forklares på andre måter.   

Den siste diskursen Steensen nevner, praksisdiskursen, vektlegger aktørenes makt til å 

handle på tvers av hva innovasjoner åpner for, eller hva tradisjonen tilsier. Det er ikke sikkert 

leserne vil flokke seg om de nyeste innovasjonene innen journalistikken, jf. også Müllers 

Wikipedia-eksempel. Og det kan være at journalistene velger å ikke utnytte alle nettets 

teknologiske muligheter, enten av rent praktiske årsaker eller på grunn av etablerte 

redaksjonelle praksiser som er vonde å vende. Med Faircloughs begrepsapparat kan vi si at 

aktørene har stor makt til å påvirke den den diskursive praksis. 

 

3.3.9 Sjangerdefinisjonen i denne avhandlingen 

Presentasjonen over skulle være tilstrekkelig til å avgrense det sjangerperspektivet jeg 

anlegger i denne avhandlingen. Jeg legger til grunn at sjangrene i både papir- og nettavisene 

er utviklet for å løse noen påtrengende problemer som oppstår i tilbakevendende retoriske 

situasjoner. Sjangrene har derfor en spesifikk sosial funksjon, og dette er det overordnete 

kriteriet som skiller sjangere fra hverandre. En gitt sjanger vil likevel være forbundet med en 

prototypisk form og et prototypisk innhold, slik at diskursfellesskapet kan kjenne den igjen. 

Nettopp å identifisere sjangere raskt er nødvendig for effektiv kommunikasjon. Siden enhver 

sjanger er konteksttilpasset og tett sammenvevd med den sosiale strukturen på feltet, vil den 

endre seg over tid. Sjangeren kan eventuelt dø ut, eller en ny kan oppstå. Observerer vi slike 

endringer, er det et tegn på at den sosiale strukturen sjangeren inngår i, også er i forandring. 

De forskjellene som finnes mellom sjangrene i nett- og papiraviser, vil derfor kunne reflektere 

at de to mediene fyller forskjellige retoriske og sosiokulturelle behov.  
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Dette kan komprimeres til følgende sjangerdefinisjon: En sjanger er en konfigurasjon 

av tekstnormer som løser et retorisk problem i en relativt stabil sosial situasjon i 

tekstkulturen. Tekstnormene regulerer ideasjonell, mellompersonlig og tekstuell mening, og 

de kan forandre seg over tid.  

 

3.3.10 Sjangeranalyse i praksis 

Selv om den teoretiske gjennomgangen har tydeliggjort hvordan sjangerbegrepet skal forstås 

retorisk og diskursivt, er det fortsatt ikke helt klart hvordan vi bør gå fram for å identifisere 

ulike sjangere og skjelne mellom dem, eller hvordan vi best kan gi en relevant analyse av 

sjangertrekkene. Vi må derfor se nærmere på noen framgangsmåter som har blitt benyttet i 

praksis. 

Siden sjangere representerer tilbakevendende retoriske situasjoner og har prototypiske 

form- og innholdstrekk, vil det være logisk å undersøke likheter og forskjeller mellom tekster 

i et stort korpus. Jonas Bakken (2007) har brukt en slik metode for å kartlegge tekstnormene i 

150 litteraturvitenskapelige artikler. Han sorterer tekstene i fem sjangere basert på hvilken 

makrospråkhandling de utfører (jf. avsnitt 3.3.3), og kartlegger deres innhold, stil og 

komposisjon ut fra gitte kriterier. Karin Helgesson (2011) har tilsvarende analysert 160 

svenske stillingsannonser ved å kvantifisere en rekke trekk ved innhold, layout, stil, 

modelleser og modellsender. Slike studier har utvilsomt en fordel i at de er systematiske og 

ofte generaliserbare. Den store utfordringen ligger i å kople analysen til sjangerens sosiale 

funksjon, og å slutte fra forekomsten av de respektive trekkene til hvilken mening som skapes 

i tekstene. Det første kan dels løses gjennom en bred kontekstualisering, men den kvalitative 

tekstmeningen er det vanskelig å nå fram til uten å nærlese enkelttekster. Kvalitative 

casestudier vil derfor normalt være et nyttig supplement. Et tredje, relatert problem vil ofte 

være å avgjøre a priori hvilke trekk ved teksten som best kan beskrive sjangeren, og som 

derfor bør telles i undersøkelsen. Forskeren risikerer å kvantifisere helt irrelevante aspekter og 

overse de avgjørende. Variablene må derfor begrunnes svært godt, se f.eks. Bakken 

(2007:108ff).   

En alternativ tilnærming er å fokusere mer kvalitativt på hvordan strukturen i utvalgte 

tekster er tilpasset det kommunikative formålet teksten har. Vijay Bhatia (1993:45ff) 

analyserer eksempelvis reklamebrev og jobbsøknader ut fra hvilke «moves» de innebærer, og 

i hvilken rekkefølge. Også sjangerstudier som fokuserer på generisk strukturpotensial (jf. 

avsnitt 3.3.5), kan plasseres i denne kategorien. Her kan Ruqaiya Hasans analyse av «the 

nursery tale as a genre» tjene som eksempel (Hasan 1984). Utfordringen ved slike studier er 

for det første å sannsynliggjøre at de tekstene som blir analysert, er representative for 

sjangeren. For det andre kan forskeren risikere å fokusere så sterkt på struktur at de andre 

aspektene ved sjangeren faller i bakgrunnen, for eksempel hvilken situasjon den brukes i. 

Bhatia (1993:74) konkluderer med at reklamebrev og jobbsøknader har så lik struktur og så 
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likt formål (å promotere noe) at de må tilhøre samme sjanger.44 Carolyn Miller ville derimot 

trolig sagt at disse tekstene avhjelper helt ulike påtrengende problemer i hver sin respektive 

typifiserte retoriske situasjon og følgelig er ulike sjangere. Hasans analyse er på sin side svært 

detaljert i beskrivelsen av hvilke lingvistiske og semantiske trekk som må eller kan 

forekomme i barnefortellingen, men siden analysen bevisst er nokså dekontekstualisert 

(Hasan 1984:51), får den ikke sagt noe om hva slags moral som regnes som legitim i 

sjangeren i en gitt kultur, for eksempel. Et annet hovedproblem er at sjangeranalyser som 

baserer seg på en lineær (verbal)tekststruktur, fungerer dårlig på multimodale og digitale 

tekster.  

En tredje analysemåte er å basere sjangeranalysen på deltakende observasjon i 

redaksjoner og/eller spørreundersøkelser eller intervjuer med tekstprodusenter og eventuelt  

-brukere. I Carina Ihlströms (2004) avhandling om framveksten av nettnyheten som en egen 

sjanger hviler fem av seks artikler på slike metoder. Steen Steensen (2009a) undersøker 

likeledes featuresjangeren i Dagbladet.no via deltakende observasjon, jf. avsnitt 2.1. Faren 

ved slike studier er at forskeren kan miste teksten av syne. Steensen gjør ikke det, men 

supplerer observasjonene med kvalitative analyser av typiske tekster. Ihlström avgrenser seg 

derimot til en kvantitativ oversikt over layout på nettavisfronten, noe som forteller lite om 

innhold og sosial funksjon.  

En fjerde tilnærming går ut på å studere et stort antall tekster kvalitativt, og deretter 

oppsummere funnene systematisk ved å diskutere sjangertrekk man har sett går igjen. 

Eventuelt kan man plukke ut prototypiske eksempeltekster og analysere disse. Per Ledin 

benytter denne framgangsmåten i sin diakrone studie av svensk ukepresse (Ledin 1997b, 

2000). Det samme kan til dels sies om Carolyn Miller og Dawn Shepherds (2004) analyse av 

bloggsjangeren, selv om disse også støtter seg mye på andre kilder. Metoden har en stor fordel 

i at forskeren kan basere fortolkningen på kontekst, og at analysen enkelt kan gjøres 

multimodal. Dessuten innebærer metoden i seg selv en form for generalisering. Utfordringen 

her ligger i å overbevise leseren om at fortolkningene er rimelige. Miller og Shepherds «genre 

analysis» består først og fremst i å oppsummere hva andre har skrevet om blogger. Selv om de 

hevder å ha «examined numerous individual blogs», får vi nesten ikke se tekstutdrag. Dette 

problemet oppstår særlig når forskningen skal presenteres i artikkelformat. Ledin fordeler 

derimot analysen over to bøker og har derfor plass til å trykke faksimiler av enkelttekster og 

gå i detalj når det er nødvendig. 

En femte metode er å gjøre detaljerte, kvalitative casestudier av én eller noen få tekster 

som er prototypiske for sjangeren. Analysen kan da fokusere på innhold, form og sosial 

funksjon som en integrert helhet. Martin Engebretsen (2013) gjør nettopp dette i en analyse av 

fire ulike sjangere med sentrale visuelle aspekter: det journalistiske lydbildet, det digitale 

museumsbildet, den statistiske presentasjonen og den personlige Facebook-profilen. Hilde 

Fossangers (2010) analyse av sjangeren «stillingsannonse som brandingtekst» tar også 

                                                 
44 Dette berører den store og vanskelige diskusjonen om forholdet mellom hoved- og undersjangere, jf. også 

Ihlström (2004:98), som analyserer nettavisa som én sjanger.  
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utgangspunkt i en konkret tekst fra Forsvaret for å finne ut hva som kjennetegner denne 

komplekse sjangeren.45 Vanskeligheten ved slike casestudier ligger i å begrunne at 

analysetekstene er prototypiske for sjangeren, og å avgjøre hvilke av de trekkene analysen 

avdekker, som er vanlige for andre tekster i sjangeren, og hvilke som bare gjelder den aktuelle 

teksten eller noen få tekster. Igjen kan bred kontekstualisering hjelpe, men problemet kan 

neppe elimineres helt. 

En ideell løsning på dilemmaene nevnt ovenfor vil ofte være å kombinere flere metoder 

i en form for metodetriangulering. Det er imidlertid både tid- og plasskrevende. I kapittel 4 

skal jeg redegjøre for hvor langt jeg har greid å strekke metodetrianguleringen innenfor 

rammen av denne avhandlingen. 

Først må vi imidlertid se nærmere på et annet viktig element i problemstillingen, nemlig 

nyhetsbegrepet. 

 

3.4 Nyheter som begrep og sosial handling 

I denne avhandlingen er jeg primært interessert i nyhetstekstene. Nyhetssjangrene setter 

betingelsene for den tilsynelatende mest transparente formidlingen av virkeligheten i avisene. 

Det betyr ikke nødvendigvis at nyhetene konstruerer sannere eller mer nøytrale 

virkelighetsbilder enn de andre pressesjangrene, men journalistens stemme og påvirkning er 

normalt mindre eksplisitt, og meningen i tekstene er derfor i større grad styrt av diskurser og 

tekstnormer. Magne Lindholm (2004:118) skriver at nyhetssjangeren har hegemoni blant de 

journalistiske sjangrene: «I dag er det umulig å få oppmerksomhet rundt et fenomen hvis det 

ikke beskrives i tråd med nyhetssjangerens formkrav, eller fungerer som en kommentar til det 

generelle nyhetsbildet.» Disse sjangerkravene fører til at nyhetssjangrene ofte legitimerer helt 

andre diskurser enn mer åpent argumenterende sjangere, som ledere og kommentarer: 

«Nyhetsmedienes sentrale ideologiske budskap finner man ikke i lederne. Det står på 

nyhetsplass» (Lindholm 2004:120).46  

Det finnes en omfattende litteratur om hvilke diskurser og ideologier som legitimeres og 

reproduseres gjennom nyhetsjournalistikken. Jeg skal oppsummere noen hovedpunkter 

nedenfor. Men først trenger vi en klarere definisjon av hva som skiller nyhetssjangrene fra 

andre journalistiske sjangere. 

 

3.4.1 En praktisk definisjon av nyheter 

I pedagogisk litteratur om norske journalistiske sjangere er det vanlig å operere med noen 

hovedgrupper. Med et begrep lånt fra Steensen (2010:v) kan vi kalle dem «sjangerfamilier», 

siden hver av dem samler et antall sjangere med visse fellestrekk.  

                                                 
45 Fossangers artikkel er basert på en masteroppgave med fem slike casestudier. 

46 Den ideologiske forskjellen mellom kommentar- og nyhetssjangere bekreftes i Vatnøys (2012) kvantitative 

studie av norske avisers Frp-dekning. Vatnøy finner at Fremskrittspartiet omtales betydelig mer negativt i ledere 

og kommentarer enn i nyhetssjangrene. På nyhetsplass dekkes både Frp og Ap nøytralt i 87 % av tekstene.  
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Fabricius og Roksvold (2004:41ff) skiller nyhetsjournalistikk fra 

kommentarjournalistikk og featurejournalistikk, jf. avsnitt 3.3.1. Parallelle termer er hhv. 

opplysningsjournalistikk, bakgrunnsjournalistikk og underholdningsjournalistikk. Nyheter er 

her først og fremst definert ut fra sin aktualitet; «hvis en nyhed ligger i mere end et døgn, er 

den ikke en nyhed mere».  

Vestad og Alme (2002:60ff) skiller mellom sjangere som opplyser, sjangere som bærer 

synspunkt, og sjangere som skildrer. I grove trekk svarer disse til Fabricius og Roksvolds tre 

sjangerfamilier, men nyhetene er her i større grad definert ut fra sitt innhold og sosiale 

funksjon; det er «opplysande stoff».  

Østlyngen og Øvrebø (1999:362ff) trekker på sin side et grunnleggende skille mellom 

«news» og «views», altså nyheter og kommentarer. De inkluderer da mesteparten av Fabricius 

og Roksvolds featurejournalistikk og Vestad og Almes skildrende sjangere i nyhetsbegrepet. 

Alt som tilhører «reporterens arbeid» og dreier seg om «å oppdage, gjøre synlig og gripbart», 

blir en form for nyheter. Dette synet er i tråd med en mer internasjonal tradisjon der man 

skiller mellom «hard» og «soft news», og hvor featurejournalistikken regnes som en del av de 

myke nyhetene (Steensen 2010:16f).  

Mange analyser av nettjournalistikk, særlig innholdsanalyser, ser ut til å ta for gitt at all 

journalistikk som publiseres i nettavisene, er nyheter (se f.eks. Hartley 2011:165, Karlsson 

2010:29, Sjøvaag 2015:8). I alle fall er det sjelden å se nyhetsbegrepet definert eller 

problematisert (f.eks. Engebretsen 2007:55, Andenæs 2007:7f, Kallevik 2000:15). Jeg trenger 

derimot en praktisk avgrensning av materialet mitt som gjør det mulig å skille nyhetstekstene 

fra resten.  

I denne avhandlingen definerer jeg derfor nyheter som journalistiske tekster som 

bringer aktuelle faktaopplysninger uten at forfatteren har intensjon om å drive åpen 

argumentasjon.  

Hva som gjør en tekst journalistisk, kan vi for dette formålet presisere ved å låne en 

definisjon av Martin Eide: «Journalistikk er en moderne institusjon som innhenter, bearbeider 

og formidler informasjon som gjør krav på å være sann, og som kan være demokratisk 

relevant» (Eide 2011:10). At faktaopplysningene er aktuelle, betyr at de «skal være relevante 

her og nå» (Handgaard mfl. 2013:54), selv om relevans kan skapes på mange måter. Begrepet 

faktaopplysninger innebærer at påstandene skal kunne etterprøves, men inkluderer også 

subjektive synspunkter framsatt av kilder – da er faktaopplysningen at kilden har sagt dette. 

Når forfatteren ikke har intensjon om å drive åpen argumentasjon, betyr det at journalisten 

forsøker å unngå å redegjøre eksplisitt for sitt eget syn, selv om bestemte ideologier og 

verdinormer ofte indirekte vil reflekteres i diskursive valg o.l. 

I lys av sjangerdiskusjonen i avsnitt 3.3.1 kan en innvende at dette er en essensialistisk 

sjangerdefinisjon som ikke er egnet til å undersøke hvilken sosial funksjon nyhetene faktisk 

har i ulike kontekster. Definisjonen er heller ikke holdbar hvis vi diskuterer nyhetskriterier 

generelt, for vi får ikke automatisk en meningsfull nyhet av å behandle aktuelle 

faktaopplysninger journalistisk – det kommer blant annet an på hvilke opplysninger og 
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hvilken journalistisk metode vi velger. Den må derfor forstås som en rent praktisk definisjon 

som først og fremst skal anvendes til å avgrense materialet i den kvantitative analysen (se 

kapittel 7 og 8). Den ekskluderer tv-programoversikter, værmeldinger, travtabeller, 

sjakkspalter og slikt, siden disse ikke er journalistiske. Videre utelukker den leserbidrag og 

kommentarjournalistikk – ledere, kommentarer, anmeldelser osv. – fordi disse åpent 

argumenterer for et standpunkt. Definisjonen er også ment å ekskludere de tradisjonelle 

featuresjangrene – featurereportasjen, portrettintervjuet osv. – siden disse gjerne formidler 

personlig vinklete opplevelser heller enn aktuelle fakta til samfunnsdebatten (se f.eks. 

Steensen 2010:17). Forhåpentlig vil den også kunne hjelpe meg til å sortere tvilstilfeller som 

representerer sjangerhybrider eller -innovasjoner. Blogger regnes ut fra definisjonen ikke som 

nyheter, selv om VG Nett per 2013 sorterer dem under nyhetsfanen. Stoff om sport, kultur, 

økonomi osv. kan derimot være nyheter, selv om det ikke forekommer i nyhetsseksjonen. 

Mange former for forbrukerjournalistikk blir også nyheter med denne definisjonen, så fremt 

argumentene er lagt i munnen på andre kilder («eksperter»).  

 

3.4.2 Nyhetskriterier 

Det verserer mange ulike oversikter over «nyhetskriterier», altså en liste over prototypiske 

egenskaper ved en god nyhet. Noen forskere forstår nyhetskriteriene deskriptivt, andre 

normativt. Noen forstår dem som egenskaper ved selve nyhetshendelsen eller fenomenet som 

omtales, mens andre igjen mener nyhetskriteriene skapes av journalisten i 

produksjonsprosessen.  

Den deskriptive forståelsen av nyhetskriteriene knyttes gjerne til Galtung og Ruges 

berømte artikkel «The Structure of Foreign News» fra 1965, som forsøkte å forklare hvorfor 

noen hendelser i utlandet ble til hjemlige nyheter og andre ikke. Artikkelen inneholdt tolv 

hypoteser, som var logisk fundert i teorier om persepsjonspsykologi, og som i all hovedsak 

ble bekreftet av et empirisk materiale. To eksempler på disse hypotesene er «The more the 

event can be seen in personal terms, as due to the action of specific individuals, the more 

probable that it will become a news item» og «The more negative the event in its 

consequences, the more probable that it will become a news item» (Galtung og Ruge 

1965:68). Galtung og Ruges konklusjon er at slike nyhetsverdier skaper et skeivt og ensidig 

nyhetsbilde som blant annet er egnet til å forsterke sosiale og politiske konflikter, og at 

verdiene derfor aktivt bør motarbeides i redaksjonene: «The policy implications of this article 

are rather obvious: try and counteract all twelve factors» (Galtung og Ruge 1965:84).47  

Like fullt er moderne lærebøker i journalistikk fulle av normative nyhetskriterier som 

minner om Galtung og Ruges. Handgaard mfl. (2013:43f) skriver: 

                                                 
47 Senere studier i andre kontekster har gitt oppdaterte og reviderte lister, men det har også blitt klart hvor 

vanskelig det i praksis er å utlede entydige nyhetskriterier fra et empirisk materiale (Harcup og O’Neill 2001). 
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Nyhetskriteriene, eller VISAK, som de gjerne kalles, er ment å skulle hjelpe oss med dette [å 

prioritere gode nyheter]. VISAK står for vesentlighet, identifikasjon, sensasjon, aktualitet og 

konflikt. 

     Det er viktig å merke seg at denne forkortelsen ikke må oppfattes som noen smørbrødliste 

journalister og redaktører sitter og krysser av på under morgenmøtet. VISAK er snarere en 

analytisk beskrivelse av journalistisk praksis sett i et litt større perspektiv. Utgangspunktet for 

kriteriene er ofte tilskrevet Johan Galtung og Mari Holmboe Ruges innflytelsesrike artikkel fra 

1965 om utenriksnyheter, der de forsøkte å identifisere hva slags nyheter som slapp gjennom 

nåløyet hos redaksjonene, og hvilke som ikke gjorde det. Galtung og Ruge identifiserte en serie 

nyhetsverdier (det som på engelsk kalles «news values») som de mente var allment gangbare. I 

Norge ble disse verdiene senere bearbeidet videre til de fem VISAK-kriteriene. 

I praksis blir VISAK-kriteriene ofte brukt som målestokk for journalistisk kvalitet. I de 

interne retningslinjene for vurdering av journalistiske arbeider ved journalistutdanningen ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus heter det: 

Vurderingen av det journalistiske arbeidet skal bygge på følgende momenter: 

a) Hva er nyheten? Er idéarbeidet godt? Har studenten brukt nyhetskriteriene (VISAK)? 

(Høgskolen i Oslo og Akershus 2014:67, kursivert her) 

Som regel ser man for seg at nyhetskriteriene brukes for å sile ut nyhetsverdig materiale fra en 

strøm av hendelser og utspill. For eksempel betrakter Fabricius og Roksvold (2004:45) 

nyhetskriteriene retorisk som en undertopikk av toposet «Hvor ‘godt stof’ er begivenheden 

eller problemet?». Det kan vi kalle saksbaserte nyhetskriterier. Andre har imidlertid påpekt at 

kriteriene vel så mye brukes i presentasjonen av stoffet, og at mye nyhetsarbeid går ut på å 

presentere stoff slik at det framstår som vesentlig, åpent for identifikasjon, sensasjonelt, 

aktuelt eller konfliktfylt. Da er kriteriene presentasjonsbaserte.48  I tillegg spiller andre 

kontekstuelle faktorer inn, som hvor store økonomiske og tidsmessige ressurser redaksjonen 

må sette inn for å produsere nyheten. En uvesentlig pressemelding som journalisten med små 

grep kan sette sin egen byline på, kan bli en nyhet nesten alene av den grunn, mens en 

vesentlig gravesak kanskje aldri blir realisert fordi det er for dyrt og vanskelig. Det kan vi 

kalle produksjonsbaserte nyhetskriterier49 (Hågvar 2003:38, 2007a:50, Bjerke 2012:231, 

Allern 2001:64).   

I denne avhandlingen skal jeg som hovedregel ikke veie analysetekstene opp mot et 

ferdig sett nyhetskriterier, verken deskriptivt eller normativt. Men siden kriteriene sirkulerer i 

bransjen, undervisningen og forskningen, er de en viktig kontekst for å forstå 

nyhetsproduksjonen. Som vi har sett, kan de prege både innholdet i og formen på 

nyhetstekster og er derfor relevante i en sjangeranalyse.  

 

3.4.3 Nyhetenes ideologiske makt 

Det finnes mange kritiske analyser av hvordan enkeltstående hendelser eller gitte 

sakskomplekser er dekket i nyhetene, og også mange teorier om hvilken makt nyhetene har. 

Jeg kan ikke ta mål av meg til å gi noen uttømmende maktutredning her. Derimot skal jeg kort 

                                                 
48 Dette er mine termer. Bjerke (2012:232) skiller mellom «utvalg» og «foredling». 

49 Allern (2001) kaller dem «kommersielle nyhetskriterier». 
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presentere noen utvalgte perspektiver som kommer til å bli direkte relevante for mine 

analyser.  

Magne Lindholm (2001:95) definerer nyheter slik: «En nyhet er en kort fortellingsbit om et 

faktisk forhold fra det normales grenseland.» At nyheten er en fortelling, innebærer at den skiller 

seg fra «ren» informasjon med vitenskapelig inspirert datakvalitet, slik som tabeller over 

børsverdier. Fortellingen er også noe annet enn en beretning, sier Lindholm, for rent refererende 

beretninger om et tilfeldig forhold gir ikke nødvendigvis mening. Når nyhetene gir mening for oss, 

er det fordi de tilpasses en fortellingsmal som er dypt rotfestet i kulturen, med et fast forløp, 

bestemte roller og en klar moral. Her ser vi parallellen til sosialsemiotikkens generiske 

strukturpotensial. Lindholm sammenlikner med Vladimir Propps analyser av russiske folkeeventyr, 

og postulerer at nyheter i praksis artikulerer hele eller halve eventyrfunksjon nummer ni: «Ulykke 

eller mangel blir kjent. Helten oppfordres til å hjelpe.» Med Ruqaiya Hasans termer kunne vi si at 

dette er den eneste obligatoriske komponenten i nyhetens generiske strukturpotensial. Nyhetenes 

fascinasjonskraft ligger i at vi må fylle ut resten av historien selv, mener Lindholm. Hvem som skal 

leses som offeret, skurken eller helten i fortellingen, står sjelden eksplisitt, men leserne kan 

rekonstruere hendelsen eller forholdet ved selv å fylle inn de bitene som mangler. Lindholm mener 

de rekonstruerte fortellingene blir ganske ensartede på det ideologiske planet, til tross for at de 

omtaler vidt forskjellige hendelser fra virkeligheten. Ofte får de form av moralske 

eksempelhistorier. Det henger sammen med hvordan nyhetskriteriene brukes i praksis: Skal noe bli 

en nyhet, bør det være en hendelse fra det normales grenseland. Langsomme tendenser blir sjelden 

nyheter, heller ikke helt normale foreteelser. Dette er i tråd med Galtung og Ruge (1965). 

Nyhetsfortellingene om avvik fra normalen bidrar dermed til å sirkle inn hva vi skal forstå som 

normalt. På den måten er nyhetenes viktigste ideologiske funksjon å vedlikeholde samfunnets doxa, 

uten selv å sette den samme doxa eksplisitt under lupen, konkluderer Lindholm.  

Liknende perspektiver kan vi finne hos Tuchmann (1978), Bird og Dardenne (1997), Bell 

(1991), Charles (2011), Bjerke (2011), Johansen (2001), Lindholm (2004) og Hågvar (2003, 

2007a). Om ikke alle uttrykker seg like kategorisk som Lindholm, er det en bred forståelse av at 

nyheten som (hoved)sjanger tjener til å fylle noen narrative funksjoner som påvirker tekstmeningen. 

Den svenske maktutrederen Olof Petersson (1994) har forsøkt å sette ord på hvordan meningen 

påvirkes, altså hvilken form for doxa nyhetene angivelig reproduserer.50  Han finner at det 

journalistiske verdensbildet deler mennesker inn i tre hovedgrupper: makthavere, vanlige folk og 

journalister. Journalistene plasserer seg selv mellom de to andre gruppene og tilskriver seg selv 

ansvaret for å tale vanlige folks sak mot eliten, og å filtrere og fortolke elitens budskap og 

handlinger så de blir forståelige for folket. Petersson mener dette er en egen journalistisk ideologi, 

som han døper journalismen. Journalismen er en blanding av elitisme og populisme. Den er 

elitistisk fordi den forutsetter at det først og fremst er journalistene som kan forstå maktspillet og få 

                                                 
50 Petersson skriver om journalistikk generelt, men poengene jeg trekker fram her, er spesielt relevante for 

nyhetsjournalistikken.  
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til forandringer. Populistisk er den fordi journalistene ser seg som folkets talerør og ganske ukritisk 

kan ta «den lille manns» side i konflikter (jf. også Eide 1995:469).  

Andre har stilt spørsmålet om hvilke politiske diskurser som blir legitimert gjennom 

nyhetsfortellingene. Paul Bjerke mener de enkeltstående fortellingene om vanlige folks problemer 

gir grobunn for populistisk politikk:  

Denne «innramminga» av virkeligheten – den heroiske, individuelle «lille mann» (altså «folk 

flest» mot «politikerklassen») er for øvrig identisk med høyrepopulismens samfunnsforståelse. Og 

på samme måte som journalisten skal rydde opp for den «lille mann» skal høyrepopulisten rydde 

opp for «folk flest». På denne måten baner den journalistiske ideologien vei for høyrepopulismen. 

(Bjerke 2011:157) 

Flere forskere og journalister har argumentert i samme retning, jf. Johansen (2001), Hågvar 

(2003:354), Herbjørnsrud (2015), Haugsgjerd (2002), Klassekampen (8.9.2007). I et slikt 

perspektiv er det forståelig at Fremskrittspartiet kunne få regjeringsmakt høsten 2013 til tross 

for at bare 3 % av journalistene og 2 % av redaktørene kunne tenke seg å stemme på partiet 

samme år (Journalisten.no 8.5.2014). Lindholm (2004:124) argumenterer på sin side for at 

nyhetsfortellingene heller vedlikeholder det politiske sentrum som doxa, nærmere bestemt 

Høyre og Arbeiderpartiet: «Den som mener det alle andre mener, mener tilsynelatende ingen 

ting.»  

Om og i hvilken grad de norske nyhetssjangrene favoriserer bestemte politiske 

diskurser, trenger vi derfor mer forskning for å svare klart på. Jeg går ikke eksplisitt inn på det 

spørsmålet i denne avhandlingen. Grunntanken tar jeg likevel med meg til mine egne 

analyser: Måten nyhetssjangrene artikuleres på, er tilpasset den sosiale funksjonen de skal 

fylle.  Det påvirker hvilke diskurser som kommer til syne i tekstene, og som dermed 

legitimeres overfor publikum. Basert på Faircloughs kategorier for ideologiske og 

hegemoniske effekter av diskursen (jf. avsnitt 3.2.3) betyr det at nyhetssjangrene kan påvirke 

vår kunnskap og våre forestillinger om verden, sosiale forhold mennesker imellom og 

enkeltpersoners sosiale identitet og selvforståelse (Fairclough 1992:238). Det tar jeg med meg 

til casestudiene (kapittel 9–11).  

Det er også verdt å merke seg at referansene over i hovedsak viser til papir- og 

fjernsynsjournalistikk. Et vesentlig spørsmål i mine casestudier (særlig kapittel 9) vil derfor 

være om de samme tendensene kan gjenfinnes på nettet, eller om vi ser en dreining over mot 

en annen diskursorden.   

 

3.4.4 Kunnskapskløfter og diskursive kløfter 

En annen sosial effekt av nyhetsjournalistikken er at den kan skape kunnskapskløfter. 

Begrepet «kunnskapskløften» ble lansert av Tichenor, Donohue og Olien i 1970. Basert på 

flere typer empiriske studier framsatte de en hypotese om at høyt utdannede personer fikk 

med seg flere av de vesentlige nyhetene enn personer med lav utdanning, og at den relative 

forskjellen økte etter som informasjonsstrømmen økte. Blant forklaringsfaktorene var at ulike 

medier tilbød ulikt stoff. For eksempel ble forsknings- og samfunnsstoff oftest publisert i 
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aviser, et medium som var særlig populært blant høystatusgrupper. Hypotesen om 

kunnskapskløften har blitt revidert og diskutert mange ganger (Viswanath og Finnegan 1996), 

og den er blant annet testet ut på norske velgere (Jenssen 2012). 

Vi har sett at papir- og nettaviser har ganske forskjellige lesergrupper, selv om mange 

leser begge deler. Alder er den viktigste variabelen, jf. avsnitt 2.4. Hvis disse to plattformene 

viser seg å tilby ulikt stoff, kan det bli relevant å snakke om en kunnskapskløft mellom 

publikum som bruker den ene plattformen, og publikum som bruker den andre. Hvor stor 

kløften blir, kommer naturligvis an på hvilke andre medier disse personene bruker, pluss en 

rekke andre variabler (jf. Viswanath og Finnegan 1996:203ff). Blant annet kan kløften bli 

større jo mer ensidig leserne foretrekker den ene av de to plattformene.  

Et problem med den opprinnelige kunnskapskløfthypotesen er imidlertid at den 

forutsetter et nokså positivistisk syn på medietekster: En nyhet inneholder objektiv kunnskap 

man kan få med seg i varierende grad. Hvilken fortolking av nyhetsbildet publikum sitter 

igjen med, er mindre diskutert (men se Tran 2013:846 og Jenssen 2012:27). Det kan jo tenkes 

at papir- og nettpublikummet blir informert om de samme nyhetssakene, men at 

sjangerforskjeller gir tekstene ulik ideasjonell, mellompersonlig og tekstuell mening. Derfor 

kan det også være relevant, og kanskje mer presist, å snakke om en potensiell diskursiv kløft 

mellom brukerne av ulike medier, kanaler og plattformer. Det kan innebære at papir- og 

nettpublikummet blir eksponert for ulike ideologiske mønstre og verdier, selv om begge vil 

kunne gjengi sakens fakta like godt i en kvantitativ spørreundersøkelse, for eksempel.   

En kan innvende at en slik diskursiv kløft er en svak parallell til kunnskapskløften, 

siden kunnskapskløfter som regel bruker sosioøkonomisk bakgrunn som forklaringsfaktor, 

mens en eventuell diskursiv kløft her knyttes mest til ulik mediebruk. Videre måles 

kunnskapskløfter normalt kvantitativt hos faktiske mediebrukere, mens potensialet for 

diskursive kløfter også kan analyseres kvalitativt ut fra tekstene. Parallellen ligger likevel i at 

ulike publikumsgrupper mottar og fortolker ulike tekster, og at dette kan påvirke den enkeltes 

forståelse av saker i nyhetene. Det finnes også studier som viser at det kan ha større betydning 

for informasjonskløften hvorvidt man leser papiravis eller nettavis, enn hvilket 

utdanningsnivå man har. Yang og Grabe (2011:1222f) fant i et eksperiment at en gruppe 

sørkoreanere som ble satt til å lese papiravis, leste mer samfunnsstoff («public affairs») og 

mindre underholdningsstoff enn en gruppe som leste nettavis, uavhengig av om leserne var 

høyt eller lavt utdannet. Leserne med høy utdanning husket likevel stoffet bedre en måned 

etterpå, mens de med lav utdanning særlig hadde problemer med å huske og forstå det de 

hadde lest på nett. Også Tran (2013:845) fant at papiravislesere tilegnet seg mer politisk 

kunnskap enn nettavislesere, i en studie fra USA. Her var det for øvrig en sammenheng 

mellom utdanningsnivå og medievalg; de med lavest utdanning hadde også en tendens til å 

foretrekke nettmedier. En eventuell diskursiv kløft vil altså ikke være uavhengig av 

sosioøkonomisk status, men kan også ramme mer aldersspesifikt ettersom alder er den 

viktigste preferansemarkøren i Norge.51  

                                                 
51 I Norge øker både papir- og nettavislesing proporsjonalt med utdanningsnivået (Vaage 2014: 17, 62). 
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Begrepet «discursive gap» er for øvrig ikke nytt i medieforskningen, men jeg har ikke 

sett det bli brukt om forskjellen mellom ulike publikumsgruppers nyhetsforståelse. Fowler 

(1991:47) har derimot brukt det til å beskrive dilemmaet ved at nyhetsjournalisten på den ene 

siden skal formidle saklige beretninger av institusjonell karakter, samtidig som hun på den 

andre siden bør etablere en mer symmetrisk mellompersonlig kontakt med leseren for å vekke 

engasjement. Han sikter altså til en tekstintern motsetning som vi med Faircloughs termer 

også kunne kalt en diskursorden. Begrepet er dessuten utbredt innen sosiologi og pedagogikk, 

der «the discursive gap» gjerne viser til avstanden mellom teoriens interne språk og empiriens 

eksterne språk (Bernstein 2000:209). Min bruk av begrepet avviker altså fra disse forståelsene 

og er nærmere beslektet med teorien om kunnskapskløften. 

  



73 

 

4 Metode 
I dette kapittelet skal jeg redegjøre for de overordnete metodiske valgene jeg har tatt for 

avhandlingen, og begrunne disse. Detaljerte metodiske avveininger som gjelder bestemte 

delstudier, vil jeg derimot gjennomgå i forbindelse med den aktuelle delstudien. Det er både 

for at det skal bli lettere å få overblikk over helheten i dette kapittelet, og for at leseren skal 

kunne ha metodeavveiningene friskt i minne under lesningen av delstudiene.     

 

4.1 Faircloughs diskursmodell som struktureringsprinsipp 

Selv om jeg trekker på flere ulike inspirasjonskilder når det gjelder hvordan jeg forstår 

sjangerbegrepet (jf. kapittel 3), vil metoden min først og fremst være knyttet til kritisk 

diskursanalyse. En første konsekvens av det er at jeg strukturerer analysen ut fra Norman 

Faircloughs tredimensjonale diskursmodell, som altså skiller mellom tekst, diskursiv praksis 

og sosial praksis (jf. avsnitt 3.2.3.2).  

Fairclough understreker selv at hans modell ikke forutsetter én bestemt metode eller 

framgangsmåte, men må sees som et generelt rammeverk: «This version of CDA is associated 

with a general method, […] but the specific methods used for a particular piece of research 

arise from the theoretical process of constructing its object» (Fairclough 2009:167, kursivert i 

originalen). I mitt tilfelle betyr det at sjangeranalysen må utføres som en kombinasjon av flere 

delstudier. Tekstnormene er en del av den diskursive praksis, men kan ikke observeres 

direkte. De må utledes ved å fortolke prototypiske tekster i lys av den diskursive praksisen de 

inngår i. I denne avhandlingen skal jeg derfor gjøre to delstudier av diskursiv praksis og fire 

delstudier av tekster. Den diskursive praksisen undersøker jeg via intervjuer med 

tekstprodusentene og en formatanalyse av stoffkategoriseringen. Tekstene analyserer jeg via 

en kvantitativ innholdsanalyse og tre kvalitative casestudier. Disse delstudiene beskriver jeg 

nærmere i avsnitt 4.3. 

Den ikke-språklige sosiale praksisen som nyhetssjangrene inngår i, får ingen egen 

delstudie, men jeg trekker inn relevante aspekter ved sosial praksis underveis for å forklare 

mer spesifikke funn i delstudiene. Noen relevante poenger om nye rammebetingelser for 

journalistikken er alt nevnt i avsnitt 1.3. Videre er det sentralt å diskutere hvordan den 

diskursive praksisen jeg finner, kan påvirke ulike sosiale praksiser, jf. CDA-metodikkens 

veksling mellom mikro- og makronivå (se avsnitt 3.2.3.2). 

 

4.2 Metodetriangulering i teori og praksis 

Når flere metoder utfyller hverandre, snakker vi ofte om «metodetriangulering». Senere i 

dette kapittelet skal jeg vise hvordan de ulike delstudiene bygger på hverandre og til sammen 

kan brukes til å besvare problemstillingen. Men er dette egentlig metodetriangulering? Og 

mer generelt: I hvilken grad er metodetriangulering en styrke i sjanger- og tekstnormstudier? 
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Hva slags triangulering sikrer oss i tilfelle best mot å havne i et metodologisk eller 

epistemologisk uføre? 

 

4.2.1 Vitenskapsfilosofier på kollisjonskurs 

Som antydet ovenfor kombinerer jeg blant annet en kvantitativ innholdsanalyse med flere 

kvalitative casestudier. Det er forholdet mellom disse to metodene som volder mest hodebry, 

så jeg vil særlig drøfte dem her. Metodevalget reiser spørsmål om både representativitet og 

generalisering. På den ene siden har jeg som humanist sterke bånd til det Lars Mjøset 

(2009:44) kaller en sosialfilosofisk vitenskapstilnærming:52 Forklaringsmodeller for sosial 

atferd – som enhver diskursiv praksis er – må være fundert på fortolkning og meningsskaping, 

og mening kan ikke generaliseres på samme måte som et eksperiment i naturvitenskapene. 

Verdien av en diskursanalyse er ikke bestemt av hvorvidt resultatet kan generaliseres til et 

stort antall tekster, men av hvorvidt den skaper en bredere forståelse for hvordan den aktuelle 

diskursen bidrar til meningen som blir skapt i en gitt kontekst. For eksempel kan det være 

interessant i seg selv å påvise kjønnsstereotypt språk i en nyhet om kvinnelige musikere, fordi 

det oppdaterer forståelsen vår om hvordan språkbruksmønstre og maktstrukturer kan henge 

sammen – ikke fordi det på noen måte betyr at alle nyheter om kvinnelige musikere 

nødvendigvis er kjønnsstereotype eller diskriminerende. 

På den annen side er det åpenbart ikke interessant å utsette hvilken som helst tekst for 

hvilken som helst fortolkning. Utvalget må velges med omhu om vi skal sikre god validitet i 

undersøkelsen (Østbye mfl. 2002:39, Gobo 2004:405). Når det gjelder sjanger- og 

tekstnormstudier, er det en grunnleggende metodologisk utfordring at vi egentlig er på jakt 

etter tilbakevendende mønstre i tekstene – ellers ville de ikke vært normer og kunne ikke 

utgjøre en sjanger. Disse mønstrene må vi derfor kartlegge før vi kan utforske hvilken 

diskursiv effekt de har på konkrete tekster. Tekstene vi velger å analysere, bør være 

prototypiske eksempler på den aktuelle sjangeren.    

For å forsikre meg om at casestudiene mine kan regnes som relevante eksempler på sine 

respektive sjangere, skal jeg først analysere og sammenlikne et stort antall papir- og 

nettnyheter. Kort fortalt laster jeg ned samtlige saker som blir publisert i de nettavisene jeg 

undersøker, på noen utvalgte dager, og sammenlikner dem med alt som blir trykt i 

papirutgavene samme dag (se kapittel 7 for detaljer). Siden dette vil gi et datasett på mange 

hundre tekster, må analysen først og fremst bli kvantitativ, i den forstand at jeg koder for noen 

entydige sjangertrekk ved hver tekst.  Det ville vært meningsløst bare å sortere tekstene etter 

tradisjonelle (papir)sjangerkategorier som «nyhetsartikkel» og «reportasje» når hele formålet 

med studien er å fange opp tegn på sjangerutvikling innenfor og på tvers av slike kategorier. 

Derfor må jeg bryte ned de etablerte sjangerdefinisjonene til separate tekstnormer og 

observere hvilke normer som forekommer i hvilke kontekster: Inkluderer teksten egne 

                                                 
52 Mjøset skriver om samfunnsvitenskap, men understreker at denne tradisjonen overlapper med humanistiske 

vitenskaper. 
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observasjoner og skildringer? Er temaet en fysisk hendelse (en ulykke) eller en abstrakt 

hendelse (en politisk avgjørelse)? Er det deiktiske markører («her», «denne») i tittel eller 

ingress? Hvilken språkhandling utfører tittelen (narrativ, deskriptiv, eksplikativ, argumentativ, 

evaluativ, instruktiv)? Variablene kan være mange.  

Ved å gjøre en slik kvantitativ studie støtter jeg meg utvilsomt til de 

vitenskapsfilosofiske idealene som Mjøset (2009:42) kaller standardtilnærmingen,53 og som 

gjerne forbindes med naturvitenskapene: «It emerges when practical experiences from 

mathematic modelling and statistical analysis of large datasets are combined with selected 

items from the professional philosophy of the natural sciences.» Eksperimenter er en utbredt 

metode, og funnene generaliseres jevnlig til lovmessigheter. Selv om jeg ikke setter opp noe 

eksperiment for å skape nye data, forsøker jeg å generalisere tekstmønstre fra et tilfeldig 

utvalg uten å spørre – på dette stadiet – hvordan disse mønstrene henger sammen med 

meningen i tekstene. Det kan sammenliknes med en entomolog som samler inn 1000 

sommerfugler fra to habitater og sammenlikner biologiske trekk fra en liste med a priori-

variabler. Forskjellen er likevel at entomologen ofte kan si seg fornøyd når likhetene og 

forskjellene er registrert, generalisert og forklart ut fra teoretiske modeller og tidligere 

kunnskap (jf. også Flyvbjerg 2009:38).54 Mine data vil derimot ikke være tilstrekkelig 

meningsfulle alene, siden jeg ønsker å finne ut hvordan sjangermønstrene påvirker 

tekstmeningen. Statistikken er bare et skritt på veien, ikke målet. På den måten er 

tilnærmingen min mindre reduksjonistisk. 

De to resterende metodene mine, kvalitativ formatanalyse og kvalitative intervjuer, 

tilhører det tradisjonelle sosialfilosofiske paradigmet. Begge skal primært tjene som 

kontekstualisering av funnene i innholdsanalysen og casestudiene og på den måten styrke 

fortolkningen. Jeg skal presentere disse nærmere i avsnitt 4.3.  

 

4.2.2 Hva er triangulering? 

Ovenfor spurte jeg om min kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder kan regnes 

som metodetriangulering, og hva slags triangulering det i tilfelle er snakk om.  

Forståelsen av hva triangulering er, varierer både forskere og disipliner imellom. 

Medieforsker Klaus Bruhn Jensen (2002:272) ser triangulering som én av tre overordnete 

måter å kombinere kvalitative og kvantitative metodologier på. De andre to kan vi på norsk 

                                                 
53 Igjen er det samfunnsfagene som er Mjøsets perspektiv, her i overlapp med naturvitenskapen. Beskrivelsen 

passer likevel godt på mitt kvantitative prosjekt. Det som i siste instans gjør innholdsanalysen min mer 

humanistisk enn samfunnsfaglig (medievitenskapen er tverrfaglig), er at variablene ofte må kodes ut fra en 

lingvistisk fortolkning.  

54 Naturligvis kan entomologen også spørre seg hvordan sommerfuglens biologi henger sammen med meningen 

dens, i den forstand at måten sommerfuglen er tilpasset miljøet på, påvirker hvilke affordanser som er 

meningsfulle for den (Gibson 1977). I et økologisk perspektiv kan vi også spørre hvilken naturlig funksjon 

sommerfuglen spiller i økosystemet. Det er en parallell til sjangerens funksjon i det sosiale systemet. Se for øvrig 

Flyvbjergs (2009:40) argumentasjon for at også naturvitenskapen uavvendelig må ha et hermeneutisk aspekt. 

Mitt poeng her er likevel at systematisk kartlegging har en større egenverdi innenfor det naturvitenskapelige 

paradigmet enn innenfor det humanistiske, der en systematisk oversikt i seg selv kan være meningsløs.     
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kalle fasilitering55 («facilitation») og komplementaritet («complementarity»). Triangulering 

beskriver han slik:   

As developed especially by Denzin (1970, 1989), triangulation is a general strategy for gaining 

several perspectives on the same phenomenon. In attempting to verify and validate findings, the 

strategy addresses aspects of both reliability and validity. Triangulation may be performed through 

several datasets, several investigators, and several methodologies, in the latter case combining, for 

instance, experimental and observational approaches to human–computer interaction. 

Ifølge denne definisjonen er formålet med triangulering å verifisere og validere funn, med 

andre ord å bruke én metode til å kvalitetssikre resultatene fra en annen. En liknende 

forståelse blir lansert i Østbye mfl.s (2002:121) lærebok i medieforskning: 

Når det gjelder metodisk triangulering,56 forsøker forskeren å kompensere for svakheter ved én 

metode ved å bruke også andre metodiske tilnærminger (Denzin 1978, Hammersley og Atkinson 

1990, Jick 1979, Rohner 1977, Smith 1975). Slik triangulering kan innebære at en bruker både 

kvalitative og kvantitative metoder (Grønmo 1982, Kalleberg 1982), eller at en bruker flere ulike 

kvantitative eller kvalitative metoder for å analysere en problemstilling. (Kursivert i originalen) 

Østbye mfl. skriver ikke eksplisitt om gjensidig validering, men tanken om å kompensere for 

metodologiske «svakheter» innebærer trolig at én metode i utgangspunktet kunne ha vært 

tilstrekkelig for å besvare problemstillingen, hadde den bare ikke åpnet for bestemte 

feilkilder. Når en metode har «svakheter», tolker jeg det derfor som at metoden risikerer å gi 

gale svar om den ikke korrigeres av en annen metode. Det er noe annet enn at metoden har 

begrenset forklaringskraft, slik alle metoder nødvendigvis har.  

En mer nyansert forståelse av triangulering kan vi finne hos sosiologen Udo Kelle 

(2001). Han tar utgangspunkt i hvilke presupposisjoner som ligger innbakt i selve 

trianguleringsmetaforen – den stammer fra trigonometriske landskapsmålinger – for å 

diskutere hvorfor trianguleringsbegrepet blir brukt på så mange forskjellige måter. I tillegg til 

den nevnte praksisen med gjensidig eller kumulativ validering, der samme fenomen blir 

undersøkt med forskjellige metoder, kan vi også kalle det triangulering når vi kombinerer to 

eller flere metoder for å utforske forskjellige aspekter ved et fenomen. Slik triangulering kan 

igjen deles i to undergrupper, basert på om de enkelte metodene vil gi pålitelige resultater i 

seg selv eller ikke. Hvis vi har med komplementære metoder å gjøre, vil de respektive 

metodene gi pålitelige resultater hver for seg, som til sammen tegner et mer fullstendig bilde 

av fenomenet. Hvis vi gjennomfører en trigonometrisk studie, derimot, kombinerer vi flere 

metoder som alle er nødvendige for å få et riktig resultat, og som kan lede oss på villspor hvis 

en av metodene mangler. I dette siste tilfellet passer trianguleringsmetaforen best: Flere 

uavhengige undersøkelser er påkrevd for at vi skal oppnå et felles resultat. Kelle gir 

overbevisende eksempler på at denne formen for trigonometrisk metodeforståelse har reddet 

forskere fra å feiltolke resultatene fra de respektive delmetodene. Han anser den 

                                                 
55 «Fasilitering» er ikke noe godt norsk ord, men det er vanskelig å finne en tydeligere oversettelse som samtidig 

er presis. Det nærmeste måtte være «lettelse», «avhjelping» eller «tilrettelegging». 

56 Østbye mfl. (2002:121) presiserer at det også finnes teoretisk triangulering, forskermessig triangulering og 

datatriangulering, men her er jeg opptatt av metodetriangulering. 
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trigonometriske tilnærmingen som en streng versjon av den komplementære, men begge 

tilnærmingene kan også sees som likeverdige måter å undersøke forskjellige aspekter ved et 

fenomen på (figur 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1: Ulike former for metodetriangulering, basert på Kelle (2001) 

 

Spørsmålet blir om jeg kan plassere prosjektet mitt noe sted i denne modellen. Det er opplagt 

at den innledende kvantitative kartleggingen av nyhetssjangrene og de påfølgende kvalitative 

casestudiene ikke utforsker nøyaktig det samme: Den første studien identifiserer visse 

tekstnormer, de andre undersøker hvilke meninger disse tekstnormene genererer. Likevel er 

dette to aspekter ved samme fenomen på et mer overordnet nivå, nemlig nyhetssjangere. 

Dermed går det an å se innholdsanalysen og casestudiene som komplementære metoder som 

til sammen gir et mer fullstendig bilde. Men siden de kvalitative studiene vil være basert på de 

kvantitative funnene og derfor ikke utføres uavhengig, passer ikke komplementærbetegnelsen 

helt. Den kvantitative studien er i seg selv lite interessant om vi er ute etter sjangermening, og 

de kvalitative studiene er meningsløse fra et sjangerperspektiv om eksempeltekstene skulle 

vise seg å være helt atypiske – og uten innholdsanalysen ville vi ikke engang visst om de var 

det. I den forstand ser jeg heller noen klare paralleller til Kelles trigonometriske posisjon. 

Kelle (2001:[17]) skriver: 

Quantitative and qualitative methods usually provide information on different levels of 

sociological description: quantitative analyses show phenomena on an aggregate level and can 

thereby allow the description of macrosocial structures. Although qualitative data may also relate 

to phenomena on a macrosocietal level, their specific strength lies in their ability to lift the veil on 

social microprocesses and to make visible hitherto unknown cultural phenomena. In order to 

formulate adequate sociological explanations of certain social phenomena it will often be 

necessary to combine both types of information, and thus use a «trigonometrical» understanding of 

the triangulation metaphor […]. 

Sjanger er definitivt et sosialt fenomen, jf. avsnitt 3.3. Hvis vi bytter ut Kelles begreper 

om makro- og mikrososiale strukturer med henholdsvis makro- og mikrodiskursive 

strukturer,57 vil dette sitatet gi en god beskrivelse av metodekombinasjonen min. I den 

forstand gjør jeg en trigonometrisk triangulær studie. 

                                                 
57 Jeg refererer ikke her til semantiske makro- og mikrostrukturer (Vagle mfl. 1993:176). Poenget er at 

innholdsanalysen gir en grov oversikt over noen felles diskursive trekk som kan være relevante, mens 

Triangulering 

Undersøke ett aspekt/fenomen Undersøke forskjellige aspekter 

Kumulativ validering Komplementær  Trigonometrisk 
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Klaus Bruhn Jensen, derimot, vil trolig være uenig. Som nevnt skiller han mellom 

triangulering, komplementaritet og fasilitering som grunnleggende forskjellige måter å 

kombinere kvantitative og kvalitative metoder på (Jensen 2002:272). Triangulering tilsvarer i 

grove trekk Kelles forståelse av kumulativ validering, mens komplementaritet ligger nær 

Kelles tilsvarende begrep. Fasilitering beskriver Jensen slik: 

The common practice traditionally has been to treat qualitative and quantitative components as 

relatively separate stages of a sequence. The norm in survey research and other quantitative studies 

of, for example, media consumption is to conduct a qualitative ‘pilot’ study. The aim is to arrive at 

categories and formulations that are both understandable and meaningful to respondents. Less 

frequently, a quantitative phase, for instance, a mapping of a social and lifestyle segment, can 

facilitate subsequent in-depth analyses of the interpretive categories that make up the lifestyle. 

(Jensen 2002:272, kursivert her) 

Som vi ser, er ikke fasilitering det samme som trigonometrisk triangulering. Imidlertid passer 

den siste – her kursiverte – setningen like godt på mitt prosjekt som Kelles trigonometriske 

kombinasjon av makro- og mikroperspektiver gjør. Dermed ser det ut til at Jensens 

fasiliteringsbegrep og Kelles begrep om trigonometrisk triangulering iallfall delvis 

overlapper. I dette overlappende feltet befinner min metodologiske framgangsmåte seg.  

Til nå har jeg fokusert på forholdet mellom innholdsanalysen og casestudiene. Men 

avhandlingen inneholder jo to delstudier til: En kvalitativ formatanalyse av stoffseksjonering 

på papir og nett, og kvalitative intervjuer med tre sjefer i hver sin redaksjon. Disse utvider 

metodetrianguleringen. 

Formatanalysen står i et komplementært forhold til de andre studiene, idet den 

undersøker et separat aspekt ved konteksten og ikke er avhengig av de andre studiene for å 

trekke sine konklusjoner, samtidig som de andre studiene heller ikke bygger direkte på denne. 

Det går riktignok an å argumentere for en viss kumulativ validering, idet jeg spør om det 

diskursive mønsteret som formatet utgjør, kan gjenfinnes i tekstene. Men siden studiene 

gjelder henholdsvis kontekst og tekst, vil jeg neppe si at de legger samme fenomen under 

lupen.  

Intervjuene tjener to funksjoner. Den ene er opplagt komplementær, idet respondentene 

bidrar med bakgrunnsinformasjon om produksjonskonteksten.  Den andre nærmer seg 

kumulativ validering, ved at respondentene får kommentere og justere min tolkning av de 

kvantitative funnene. En potensielt stor feilkilde her er naturligvis at de fleste journalister ikke 

har noe bevisst forhold til hvordan de bruker trekk som eksplikative teksttyper, direktive 

språkhandlinger eller stedsdeiksis når de lager en tekst. Intervjuene må derfor fortolkes som 

respondentenes syn på hva de tror de gjør eller ønsker å gjøre, ikke nødvendigvis hva de gjør 

i praksis. 

                                                                                                                                                         
casestudiene retter oppmerksomheten mot spesifikke forekomster av disse og andre trekk og diskuterer hvilken 

betydning de får i konteksten. 
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4.2.3 Bør sjangerstudier trianguleres? 

Det kan være interessant å diskutere hvilket begrep jeg skal bruke på den 

metodekombinasjonen jeg har valgt, men det viktigste spørsmålet er jo hvor godt den 

fungerer. Framover vil jeg legge til grunn at kjernen i avhandlingen er basert på en form for 

triangulering som kombinerer makro- og mikroperspektiver på tekstene, og hvor den 

kvantitative metoden (innholdsanalysen) legger til rette for den kvalitative (casestudiene). 

Dette grepet har både styrker og svakheter. 

Noen fordeler ved denne tilnærmingen har jeg allerede gått igjennom: Den kvantitative 

fasen gjør det mulig å velge ut casestudiene mer presist, og den kvalitative fasen er nødvendig 

for å få full mening ut av de kvantitative funnene. I kapittel 2 så vi at sjangerstudier av 

nettnyheter har en tendens til å være hovedsakelig kvantitativt orientert. De koples sjelden til 

språklige valg og den kvalitative meningen som dermed oppstår. En forklaring på det kan 

naturligvis være at det er svært vanskelig å finne metodologisk gode måter å studere 

tilbakevendende multimodale mønstre i potensielle sjangere på, slik jeg var inne på i avsnitt 

3.3.10. Den tilnærmingen jeg har valgt, fører meg også ut i noen epistemologiske dilemmaer.  

Jeg nevnte tidligere at jeg må bryte ned sjangertrekkene til operasjonaliserbare variabler 

for å kunne registrere hvor og når de forekommer. Allerede idet jeg bestemmer meg for visse 

variabler, gjør jeg sjangrene urett. Selv om jeg prøver å unngå essensialistiske a priori-

sjangerdefinisjoner, er jeg nødt til å snevre inn en uendelig liste av potensielle sjangertrekk til 

et håndterbart antall variabler. Resultatene av innholdsanalysen vil nødvendigvis bli preget av 

de valgene jeg tar allerede på dette stadiet, valg som igjen vil være basert på nokså usikre 

hypoteser utledet fra eksisterende litteratur og egne observasjoner. Dermed er det alltid en 

risiko for å overse signifikante sjangertrekk og isteden bruke måneder på å kode variabler som 

til slutt kan vise seg å være lite relevante. 

Et annet – og større – problem er at selve ideen med å beskrive og sammenlikne 

sjangere ved å telle opp et lite utvalg innholdsmessige, lingvistiske og visuelle trekk kan se ut 

til å bryte med den sjangerforståelsen jeg ellers legger til grunn. I kapittel 3 understreket jeg at 

sjangere skal forstås som en type sosial handling, ikke bare en bestemt kombinasjon av 

«innhold» og «form». Den sosiale funksjonen til hver enkelt tekst er imidlertid for kompleks 

og kontekstavhengig til at jeg kan kode den inn i noen forhåndsbestemte kategorier. For at jeg 

skal kunne registrere noen systematiske forskjeller mellom nyhetssjangere på papir og nett i 

det hele tatt, er jeg derfor paradoksalt nok nødt til å utelate et fundamentalt aspekt ved det 

fenomenet jeg analyserer – kanskje det mest fundamentale. Hvordan kan jeg vite at de 

tekstene som innholdsanalysen finner prototypiske i form og innhold, og som jeg derfor kan 

gjøre kvalitative studier av, også er prototypiske i sin sosiale funksjon? 

Her støter jeg altså på et generelt vitenskapsfilosofisk dilemma som kan knyttes til 

spenningen mellom teori og operasjonalisering: I hvilken grad bør forskeren redusere 

komplekse fenomener til komponenter som er enkle å håndtere, med det formål å styrke en 

studie gjennom triangulering eller fasilitering? Problemet er ikke ukjent i litteraturen. David 

Silverman (2011:384) konstaterer: 
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Triangulation of data seeks to overcome the context-boundedness of our material at the cost of 

analysing their sense in context. For purposes of social research, it may simply not be useful to 

conceive of an overarching reality to which data, gathered in different contexts, approximate. 

Det er et grunnleggende paradoks at det som ser ut til å styrke validiteten langs én akse 

(triangulering), samtidig kan svekke validiteten langs en annen akse (kontekstualisering og 

fortolkning). Den pragmatiske løsningen vil være å veie ulempene mot fordelene i hvert 

tilfelle. Men ettersom styrkene og svakhetene kan finnes på ulike nivåer eller på ulike 

epistemologiske felt, kan de være vanskelige å sammenlikne.  

Paradokset illustrerer også hvor vanskelig det kan være å kombinere tilnærminger fra 

atskilte vitenskapsfilosofiske tradisjoner, og hvordan epistemologiske og metodologiske 

skiller mellom disipliner blir opprettholdt. Hvis forskeren må oppgi noen av sine 

grunnleggende ontologiske eller epistemologiske forestillinger (som at en sjanger er en form 

for sosial handling) for å kunne nyttiggjøre seg metodologi fra en annen tradisjon, er det ikke 

rart om han eller hun styrer unna det tverrfaglige eller tverrdisiplinære og isteden holder seg 

til en etablert, koherent disiplin og metodologi. Men da risikerer vi over tid det Gigerenzer 

(1998:201) kaller akademisk isolasjonisme; vi kan forsterke en forestilling om at grensene 

mellom disiplinene er naturgitte. 

I mitt konkrete tilfelle mener jeg at fordelene ved å kartlegge iallfall deler av 

nyhetstekstnormene veier opp for ulempene ved ikke å få registrert alle aspekter ved 

fenomenet. Så lenge det viktigste kvantitative formålet er å avhjelpe valget av kvalitative 

casestudier, er trianguleringen å foretrekke; uten den vet jeg ikke noe empirisk om form og 

innhold i det hele tatt. For øvrig er det ikke bare innholdsanalysen jeg bygger på når jeg skal 

velge ut tekster for casestudier. Jeg vil også trekke på de to andre delstudiene – 

formatanalysen og intervjuene – samt min egen sjangerkompetanse som erfaren leser. Det 

kompenserer delvis for de kvantitative manglene. Det er uansett ikke mulig å gjøre en 

fullstendig sjangeranalyse gjennom én metode alene, verken kvantitativt eller kvalitativt. 

Kombinasjonen jeg har valgt, har nok sine svakheter, men den utgjør det beste alternativet 

innenfor de rammene avhandlingen gir. 

 

4.3 Presentasjon av delstudiene  

I kapittel 1 begrunnet jeg valget av Aftenposten, VG og Dagbladet som empirisk materiale for 

avhandlingen, og jeg skisserte hvilke delstudier jeg har utført. Nedenfor følger en utdypende 

presentasjon av de seks delstudiene avhandlingen består av. Delstudiene er utført i samme 

rekkefølge som de omtales i. 

 

4.3.1 Delstudie 1: Formatanalyse 

Den første delstudien sikter mot å kartlegge et grunnleggende aspekt ved den såkalt tekstuelle 

konteksten til papir- og nettnyhetene (Hågvar 2007a:31): Hvordan kategoriserer redaksjonene 

selv stoffet de produserer? Både papir- og nettaviser er inndelt i ulike seksjoner som 
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«Nyheter», «Sport», «Kultur» og «Reise», men papir- og nettutgaven av samme avis opererer 

med ulike stoffkategorier. Gjenspeiler det ulike måter å tenke om stoffet på, og påvirker 

seksjoneringen hva slags saker som blir publisert? Spørsmålene berører både hvordan 

journalistikken blir produsert, og hvordan den blir distribuert innenfor mediets rammer. 

Analysen bidrar dermed til å styrke forståelsen av mediehusenes diskursive praksis.  

Delstudien kombinerer paratekst- og layoutanalyse slik at det til sammen utgjør en 

formatanalyse (Ledin 2000:65). I kapittel 6 forklarer jeg mer utførlig hvilke teorier jeg bygger 

på, hvordan studien er strukturert, og hvordan jeg har gått fram for å samle inn og behandle 

data.  

 

4.3.2 Delstudie 2: Kvantitativ innholdsanalyse 

Formatanalysen forteller oss noe om hva som er prototypiske tekstkategorier på henholdsvis 

papir og nett, men den sier ingenting om hva som er prototypiske tekster. Til det trenger vi 

systematiske analyser av et stort tekstkorpus. 

I avsnitt 3.3.10 og 4.2.3 gikk jeg gjennom fordeler og ulemper ved å redusere 

sjangeranalysen til trekk vi kan telle. Det gjentar jeg ikke her. De konkrete metodiske 

spørsmålene knyttet til valg av variabler og hypoteser, datainnsamling, databehandling, 

validitet og reliabilitet for innholdsanalysen er på sin side så omfattende at jeg har valgt å 

samle dem i et eget kapittel (kapittel 7). 

Formålet med innholdsanalysen er å kartlegge potensielle sjangertrekk ved papir- og 

nettnyhetene uten å være bundet av tradisjonelle sjangerkataloger. Jeg har analysert til 

sammen 1245 tekster fra begge plattformer i alle tre mediehus. For nyhetstekstene er det 

omkring 25 variabler.58 Hvis statistikken da viser systematiske forskjeller mellom de to 

plattformene for bestemte variabler, er det sannsynlig at vi har funnet relevante 

sjangerforskjeller. Statistikken kan dermed brukes til å vurdere hvor prototypisk en gitt nyhet 

er for sin sjanger på sin plattform. Når vi vet at en nyhet er prototypisk, kan vi i neste omgang 

velge den ut for en kvalitativ casestudie (delstudie 4–6). 

 

4.3.3 Delstudie 3: Kvalitative intervjuer 

Funnene i innholdsanalysen bør fortolkes og forklares i lys av redaksjonenes diskursive 

praksis. Derfor har jeg gjort kvalitative intervjuer med en redaksjonell leder i hvert av de tre 

mediehusene. Intervjuene vil ikke bli presentert i noe eget kapittel, men trekkes inn på lik 

linje med annen bakgrunnslitteratur når jeg skal fortolke empiriske funn, særlig i 

innholdsanalysen.  

De tre intervjuobjektene er Skjalg Engebø, utviklingsredaktør i Aftenposten; Christian 

F. Brændshøi, redaksjonssjef i VG; og Frode Hansen, nyhetsredaktør i Dagbladet. De har bred 

innsikt i redaksjonskulturen og arbeidsrutinene i sine respektive mediehus, og samtidig en stor 

                                                 
58 Det nøyaktige antallet kommer an på hvordan man regner. Mange av hovedvariablene er igjen inndelt i 

undervariabler, jf. kapittel 7.  
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grad av ansvar for nettopp dette. Alle de tre respondentene mente dessuten at de hadde 

grunnlag for å uttale seg om både papir og nett.  

Intervjuene ble gjennomført etter at innholdsanalysen var klar, slik at jeg kunne få 

intervjuobjektenes kommentar til funnene. Engebø intervjuet jeg 10.12.2013, Brændshøi 

17.12.2013 og Hansen 18.12.2013. Alle intervjuene ble gjort i deres respektive 

redaksjonslokaler og varte mellom én og to timer. Jeg gjorde lydopptak av intervjuene. 

Utdragene som siteres i avhandlingen, er i hovedsak direkte transkripsjoner av opptakene. I 

noen tilfeller har jeg redigert vekk avbrytelser, fyllord eller syntaksfeil for å lette lesingen. 

Det mener jeg er forsvarlig, siden jeg i denne sammenhengen er interessert i synspunkter, ikke 

talemålstrekk. Respondentene har fått sitatsjekk i etterkant.  

Intervjuene var semistrukturerte, det vil si at jeg hadde en intervjuguide med tre 

hovedproblemstillinger og en del mulige underspørsmål, samtidig som jeg lot svarene påvirke 

retningen på intervjuet (Østbye mfl. 2002:102).59 Når det dukket opp relevante 

problemstillinger som ikke stod i intervjuguiden, kunne jeg forfølge disse, så lenge jeg holdt 

fast ved de planlagte hovedområdene. I alle de tre intervjuene var det derfor underpunkter i 

intervjuguiden vi ikke rakk innom, men de overordnete spørsmålene ble godt dekket inn. Et 

Intervjuguiden ligger som vedlegg 1 bakerst i avhandlingen. 

Den første hovedproblemstillingen gjaldt organisering og rutiner i redaksjonen. Her var 

jeg ute etter faktaopplysninger som kunne hjelpe meg til å forstå hvordan stoffproduksjonen 

foregår i praksis, for eksempel i hvilken grad redaksjonen er delt i en papir- og en 

nettredaksjon, og hvilket formelt stoffsamarbeid redaksjonen har med andre redaksjoner eller 

byråer.  

I den andre hovedproblemstillingen var jeg interessert i intervjuobjektets egen forståelse 

av forholdet mellom papir- og nettjournalistikk. Jeg ville finne ut om journalistene selv mener 

de følger andre tekstnormer på nett enn på papir, og eventuelt la dem beskrive forskjellene 

med egne ord. Jeg var også opptatt av om journalistene selv brukte sjangerbegrepet internt i 

redaksjonen, og hvilke kategorier de selv opererte med for å skille mellom ulike typer tekster. 

Den tredje hovedproblemstillingen var knyttet til innholdsanalysen. Intervjuobjektene 

fikk forelagt noen av de resultatene som jeg vurderte som mest relevante for deres redaksjon, 

og fikk anledning til å kommentere og forklare dem. Slik fikk jeg samtidig et inntrykk av 

hvilke resultater som var overraskende (og som derfor også bør undersøkes ekstra for 

feilkilder), og hvilke som reflekterer den rådende oppfatningen i redaksjonen. Alle fikk 

beholde en utskrift av analyseresultatene og ble oppfordret til å sende meg ytterligere 

kommentarer om det var noe de reagerte på eller ville utdype. Det gjorde ingen. 

Faren ved bare å intervjue sjefer er naturligvis at jeg risikerer å få servert et glansbilde 

av virksomheten. Ideelt sett burde jeg også ha intervjuet et knippe ordinære journalister for å 

                                                 
59 Lantz (1993:21) skiller mellom to typer semistrukturert intervju, «den riktat öppna» og «den 

halvstrukturerade». Forskjellen er blant annet at det «halvstrukturerade» intervjuet legger opp til svar som kan 

brukes både kvantitativt og kvalitativt, mens «den riktat öppna» gir mer åpne svar. Jeg vil i hovedsak plassere 

mine intervjuer i «den riktat öppna» kategorien, men noen av faktaspørsmålene om redaksjonell organisering kan 

sees som «halvstrukturerade».  
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se om deres oppfatning stemte overens med sjefenes. Det har jeg dessverre ikke hatt kapasitet 

til. Heller ikke har jeg fått intervjuet journalistene bak de tekstene jeg velger ut for kvalitativ 

analyse i kapittel 9–11, selv om det også ville styrket analysen. De er for mange til at det ble 

mulig å rekke over det på en systematisk måte. Når jeg likevel mener at sjefsintervjuene er 

nyttige, er det fordi de gir verdifulle faktaopplysninger og god innsikt i redaksjonenes 

normative idealer. Så kan det naturligvis være at praksis avviker noe – derfor var det fint å 

kunne sammenlikne uttalelsene med den empiriske statistikken samtidig. Når vi samtalte om 

diagrammene, kunne det komme fram nye refleksjoner som justerte det tidligere bildet.  

 

4.3.4 Delstudie 4: Komparativ, kvalitativ analyse av oppfølgingssaker på papir og nett 

Dette er den første av tre kvalitative casestudier som undersøker utvalgte tekster på jakt etter 

nettspesifikke sjangertrekk. Tekstene er valgt ut på bakgrunn av innholdsanalysen og 

intervjuene. Denne delstudien tar utgangspunkt i et VG-oppslag der Marte Krogh angivelig 

ber norske småbarnsmødre om å ta seg sammen og trene mer. Spørsmålet er om denne 

nyheten fikk forskjellige oppfølgingssaker på papir og nett, og hva forskjellen eventuelt består 

i. Fikk den lesergruppa som bare fulgte saken på papir, en annen framstilling enn den gruppa 

som bare fulgte saken på nett (jf. avsnitt 2.4)? Hva kan i tilfelle forskjellene skyldes, og hva 

kan slike tendenser innebære på det sosiokulturelle planet? Til sammen inneholder denne 

casestudien diskursanalyser av tolv tekster. Tekstutvalget og den praktiske framgangsmåten er 

nærmere beskrevet og begrunnet i kapittel 9. 

 

4.3.5 Delstudie 5: Kvalitatativ analyse av løpende oppdatering på nett 

Den andre casestudien tar utgangspunkt i affordansen umiddelbarhet, som blir sterkt vektlagt i 

intervjuene. Her undersøker jeg hvordan en plutselig katastrofe – en bygningskollaps i New 

York – dekkes på Dagbladets nettsider minutt for minutt. Underveis sammenlikner jeg med 

dekningen på VG Nett og Aftenposten.no. I tillegg sammenlikner jeg nettdekningen med 

omtalen av samme sak i neste dags papiraviser. Hvordan fortolkes hendelsen i papirnyheten 

sammenliknet med i nettnyheten? Og hvordan fortolkes den i ulike stadier av nettdekningen? 

Hvilke sosiale funksjoner er det den løpende oppdateringen tjener? Slike spørsmål bidrar til 

en dypere forståelse av sjangeren vi kan kalle «løpende oppdatert hendelsesnyhet», som er 

unik for nettet. Den praktiske framgangsmåten er nærmere beskrevet i kapittel 10. 

 

4.3.6 Delstudie 6: Kvalitativ analyse av direktestudio på nett  

En sjanger som opplagt er nettspesifikk, er det direkte nyhetsstudioet slik vi ser det på VG 

Nett. Den siste casestudien tar for seg denne sjangeren. Her kombineres alle de teknologiske 

affordansene via en umiddelbart oppdatert nyhetsfeed, lenker til de respektive sakene, aktuelle 

videoklipp, direktesendte levende bilder og – ikke minst – den interaktive muligheten til å 

stille «studioverten» spørsmål og få svar. Mye tyder på at dette er en sjanger som fremdeles er 

i støpeskjeen. I analysen undersøker jeg hvilken ideasjonell, mellompersonlig og tekstuell 
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mening som ligger latent i sjangeren. En mer detaljert metodebeskrivelse finnes 

innledningsvis i kapittel 11.  

 

4.4 Oppsummerende om undersøkelsens validitet  

Gjennomgangen over underbygger at metodevalgene mine sikrer tilstrekkelig 

definisjonsmessig validitet for undersøkelsen som helhet. Koplingen til Faircloughs 

diskursmodell synliggjør hvordan vi kan studere sjangere ved å kontekstualisere analyser av 

prototypiske tekster med analyser av diskursiv praksis. Sjangerbegrepet lar seg 

operasjonalisere gjennom en kombinasjon av kvantitative og kvalitative studier som dels 

bygger på hverandre og dels utfyller hverandre. Til tross for at den kvantitative studien har 

svakere reliabilitet enn de andre når det gjelder selve sjangerbegrepet, er fordelene ved å 

inkludere den større enn ulempene.  

Jeg mener også at jeg oppfyller de fem validitetskriteriene jeg tok opp i avsnitt 3.2.3.4 

(jf. Vezovnik 2014). Fordi jeg kombinerer ulike delstudier som både underbygger og utfyller 

hverandre, og fordi jeg bruker plass på å gå detaljert til verks i de kvalitative analysene, mener 

jeg avhandlingen er tilstrekkelig solid og uttømmende til å svare godt på de overordnete 

problemstillingene. Videre har jeg forsøkt å gjøre analysene så transparente som mulig ved å 

begrunne alle fortolkninger jeg gjør, og knytte disse til konkrete eksempler i teksten. Jeg 

legger også ved primærtekstene så langt det er praktisk mulig. Den interne reliabiliteten er 

ivaretatt ved at jeg holder meg til den samme overordnete teorirammen og det samme 

begrepsapparatet i alle delstudiene, riktignok med litt ulike spesifikasjoner tilpasset formålet 

med hver enkelt delstudie. Jeg mener også at den eksterne reliabiliteten er godt ivaretatt. 

Transparensen sikrer at mine egne analyser og fortolkninger kan etterprøves, og det er ingen 

praktiske hindre for at andre forskere kan gjenta min analyseprosedyre på et annet materiale.  

Validiteten til de respektive delstudiene har jeg foreløpig sagt lite om, bortsett fra 

intervjuene, som ikke får noe eget kapittel. De andre delstudiene får etter hvert hver sin 

innledning som er mer spesifikk med hensyn til problemstilling, tidligere forskning, teori og 

metode enn det jeg har gått gjennom så langt. Men aller først skal vi se nærmere på de tre 

redaksjonene.  
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5 Diskursiv praksis i de tre redaksjonene 
I metodekapittelet nevnte jeg at de empiriske studiene bygger på materiale fra Aftenposten, 

VG og Dagbladet. Redaksjonene er valgt fordi de i praksis er riksdekkende, publiserer på 

både papir og nett og har mange lesere. I dette kapittelet skal jeg presentere dem nærmere 

etter tur, særlig med henblikk på hvor tett samspillet er mellom papir og nett, og hvordan de 

ønsker å fordele stoffet på de to plattformene. Med andre ord beskriver jeg noen aspekter ved 

den diskursive praksisen i redaksjonene som kan være nyttig kontekst for tekstanalysene.  

Beskrivelsen bygger i stor grad på intervjuene jeg har gjort, og gjelder derfor tilstanden 

i desember 2013. Der jeg ikke oppgir andre kilder, stammer opplysningene fra henholdsvis 

utviklingsredaktør Skjalg Engebø i Aftenposten (intervjuet 10.12.2013), redaksjonssjef 

Christian F. Brændshøi i VG (intervjuet 17.12.2013) og nyhetsredaktør Frode Hansen i 

Dagbladet (intervjuet 18.12.2013). 

 

5.1 Aftenposten   

Aftenposten har gitt ut papiravis siden 186060 og nettavis siden 1995. I partipressens tid var 

det en høyreavis. Mediehuset eies i dag av Schibsted. I 2013 hadde papirutgaven Norges 

høyeste opplag, mens nettutgaven hadde tredje flest lesere blant nettavisene, forbigått av VG 

og Dagbladet. Papirutgaven selges i både abonnement og løssalg. Morgenutgaven fungerer 

dels som riksavis, selv om den er definert som regionavis for osloområdet og har mer 

begrenset distribusjon i distriktene. Lenge gav Aftenposten også ut en separat, lokal 

aftenutgave for osloområdet (Aften), men fra desember 2012 ble denne isteden distribuert 

som et innlegg i morgenavisa (Store norske leksikon 2014a, Medieregisteret 2014a, 

Medienorge 2014a, 2014c).61 I denne avhandlingen har jeg i hovedsak sett bort fra 

lokalutgaven, siden jeg ønsker å sammenlikne med riksavisene VG og Dagbladet. 

Fram til årsskiftet 2012/2013 hadde Aftenposten separate nyhetsredaksjoner for papir og 

nett. Både papir- og nettredaksjonen leverte stoff til motsatt plattform tidligere også, men fra 

2013 ble redaksjonene integrert slik at ingen journalister ble regnet som «nettjournalister» 

eller «papirjournalister» lenger. Nå skulle alle levere til begge plattformer. 

Engebø forteller at det omkring fem år før redaksjonene ble slått sammen, hadde vokst 

fram en altfor stor nettredaksjon. De begynte med å integrere kultur, økonomi og sport. Helst 

ville de allerede da ha integrert alt, men de trengte en egen «task force»-redaksjon til å følge 

opp store saker gjennom dagen og dekke breaking news på nett. Sommeren 2012 måtte 

Aftenposten redusere redaksjonen en del, og det ble en katalysator for å gjøre ytterligere 

endringer. Ved å lene seg mer på en tredjepart kunne redaksjonene slå seg sammen til én. 

Tredjeparten er NTB og andre syndikater som Aftenposten har stoffsamarbeid med.  

                                                 
60 Det første året het avisa riktignok Christiania Adresseblad. 

61 Aftenposten gir også ut ulike magasiner som Aftenposten Junior, Aftenposten Innsikt og Aftenposten K. 
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Fra 2013 er det bare desken som er «på nett» spesifikt. Aftenposten har en egen digital 

vaktsjef og frontredigerer for nett, som går i turnus. På dagtid opererer en redaksjonssjef over 

der igjen for å sikre kontinuiteten. Alle saker leveres samtidig til både nett og papir, og så er 

det de respektive vaktsjefene som avgjør hva som publiseres hvor. Noen hovedsaker 

planlegges spesifikt for papir, men mest mulig skal publiseres begge steder, så lenge det er 

relevant. 

Sammenslåingen av redaksjonene har ført til at Aftenposten ikke lenger er like opptatt 

av å være først ute med alle hendelsesnyheter og ha sin egen dekning av dem på nettet. 

Engebø tror at nettavisa framover vil benytte seg mer av NTB i den daglige dekningen av 

mindre enkelthendelser, slik som trafikkulykker. Ressursene i redaksjonen skal isteden 

prioriteres i retning av nyheter som legger mer vekt på kontekst og bakgrunn, inspirert av 

tradisjonen fra papiravisa: 

Hvis du nå går fram fem år i tid, så ville det forundre meg mye om ikke skillet mellom 

Aftenposten og en del andre medier blir enda tydeligere enn i dag, at vi går i enda større grad i en 

highbrow-retning. Ikke at vi skal bli sære og smale og Morgenbladet, Klassekampen og bare 

skrive for akademikere, men at vi ytterligere kan tørre å si nei der vi bør si nei, og at vi kan velge 

bort, til og med, stoffområder som vi ikke trenger å skrive om. 

Dette gjelder både papir og nett, sier Engebø. Han er åpen for ganske radikale grep: 

Bare for å tenke høyt, da. Dette er ikke noe som har vært diskutert i noe offisielt fora i 

Aftenposten, men: Må Aftenposten ha sport?  Ja, trolig. Men må vi ha en sportsdekning som vi har 

det i dag? Nei, kanskje ikke. Kanskje det viktige er – som vi egentlig gjør i enda større grad enn 

før – analysene, sette ting i en kontekst, skrive om utviklingstrekk innenfor idretten. Men i mindre 

grad fotballreferat, de fire sidene om en gullmedalje og så videre.  

Forestillingen om å utvikle en felles, «highbrow» diskurs for både papir og nett henger dels 

sammen med betalingsordningen som Aftenposten innførte 26. november 2013. Alt 

papirinnholdet blir nå lagt ut på nett, i tillegg til det unike nettstoffet. Leserne kan velge 

mellom å abonnere på papir- og nettutgaven i én pakke62, eller å kjøpe bare nettabonnement. 

De som ikke abonnerer, får kun lese åtte gratis artikler i uka. For tidligere papirabonnenter 

økte prisen med 40 % da nettbetalingen ble innført, også om abonnenten ikke var interessert i 

nettutgaven (Høst 2014:24). I dag er det bare én av tre papirabonnenter som bruker nettavisa 

daglig, men det håper Engebø den nye ordningen skal endre på:  

Hvis vi sier til den vanlige papirabonnenten høyt nok og lenge nok – for det tar tid – at «du er vår 

helt, du får full tilgang til alt på nett – de andre får bare åtte i uka –, du får full tilgang på e-avis på 

alle apparat du måtte ha, […]», så tror vi at etter hvert vil flere og flere logge seg inn og begynne å 

bruke Aftenposten. 

Lesertallene for nettavisa sank ikke dramatisk da betalingsmuren ble innført. På 

intervjutidspunktet hadde betalingsmuren vært virksom i to uker. Da hadde nettavisa 550 000 

unike brukere,63 som er 5–10 % færre enn før betalingen ble innført. Antall sidevisninger gikk 

                                                 
62 Her fins det to undervarianter, en med papiravis hele uka og en med papiravis bare i helga. Nettutgaven er 

inkludert i begge. 

63 Ikke korrigert for dobbeltlesninger. 
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ned med 10–20 % per dag. Engebø tror dette er et midlertidig fall som vil reverseres etter som 

flere av papirabonnentene oppdager nettavisa. Nettopp det å lokke flere papirlesere over på 

nett er en av grunnene til at Engebø ønsker å gjøre nettavisa enda likere papiravisa, selv om 

nettavisa må være mer oppdatert og sakene av og til må presenteres og vinkles litt annerledes 

på nett (se f.eks. avsnitt 8.5 og 8.15). «Aftenposten-DNA-et» må være gjenkjennelig på begge 

plattformer. Aftenposten ser åpenbart for seg at den store veksten i nettavislesere skal komme 

fra deres egen gruppe av papirlesere framfor å snappes fra digitale konkurrenter. I så måte 

konkurrerer Aftenposten.no mer med Aftenposten på papir enn med VG Nett og 

Dagbladet.no. 

I tillegg til å basere seg på NTB og internasjonale nyhetsbyråer deltar Aftenposten i 

flere former for stoffsamarbeid med andre redaksjoner. Schibsted-avisene Aftenposten, 

Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende har en stoffutvekslingsavtale 

som også inkluderer Adresseavisen, som står utenfor konsernet.64 Det innebærer at stoff som 

er skrevet for en av avisene, også kan publiseres i de andre.65  

Videre er Aftenposten med på et stoffsamarbeid som heter «100 % sport». Det er et 

sportssamarbeid med andre regionaviser, også utenfor Schibsted. Utgangspunktet var i sin tid 

å få dekket alle lagene i Tippeligaen og holde seg mest mulig oppdatert på fotball, men nå 

gjelder samarbeidet alle typer sport. 100 % sport har en liten ledelse og et par redigerere, 

pluss en del vakter fra de ulike redaksjonene. Alle har en leveringsplikt til en felles database 

som alle kan bruke av. Det er redaksjonen i 100 % sport som har redaktøransvar og 

bestemmer hva Aftenposten.no skal legge ut, men Aftenposten.no velger selv om de vil deske 

det på fronten. «Det kommer mer der enn vi behøver,» sier Engebø, og derfor er bare et fåtall 

av sakene tilgjengelig via fronten. Men mange lesere går direkte til 100 % sport-seksjonen og 

får på den måten tilgang til alt. 

Dessuten publiserer Aftenposten forbrukerstoff fra det Schibsted-eide nyhetsbyrået 

Riks. Engebø kaller Riks et «nyttebyrå» som skreddersyr stoff om særlig bil, helse og bolig til 

Aftenpostens seksjonsbehov. Riks har igjen mange underleverandører, som Klikk.no.66 

Avisene som benytter seg av Riks, er de samme som ellers har stoffsamarbeid i Schibsted-

regi: Aftenposten, Adresseavisen, Bergen Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger 

Aftenblad. 

Både Swales (1990:54) og Ledin (1996:31) understreker at diskursfellesskapets egne 

betegnelser er viktige sjangersignaler. Internt i Aftenposten-redaksjonen virker imidlertid ikke 

sjangerbegrepet særlig etablert. Journalistene snakker ikke om «sjanger» i praksis. Engebø 

sier at de for så vidt skiller mellom «kommentar», «nyhetsartikkel» og «feature», og at 

                                                 
64 Adresseavisen eies 100 % av Adresseavisen Gruppen, som igjen eies 100 % av Polaris Media, som i sin tur 

har Schibsted som største eier (28,97 %) (Medieregisteret 2014b).  

65 Samarbeidet het tidligere «Media Norge», men knyttes nå til «Schibsted Norge». Det kan være litt forvirrende, 

siden Adresseavisa ikke er med i Schibsted, og siden selskapet Schibsted Norge også inkluderer VG og Finn.no, 

som ikke er med på stoffutvekslingsavtalen. 

66 Klikk.no leverte stoff til Dagbladet fram til Dagbladet ble kjøpt opp av Aller Media i 2013. Klikk.no eies av 

Aller-konkurrenten Hjemmet Mortensen og begynte dermed å levere til Riks isteden. 
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reportasjebegrepet kan brukes om både nyheter og featurestoff. Men i nyhetsjournalistikken 

går den viktige hovedinndelingen mellom «hendelsesnyheter» og «egennyheter», sier han. 

Dette skillet er interessant av flere grunner. For det første forutsetter det at en journalist som 

får tips om en hendelse, ikke kan regne med å få saken for seg selv. Det forteller en del om 

hvor fort informasjon spres på nettaviser. Hendelsesnyheter kan likevel utvikles til 

egennyheter ved at Aftenposten «graver fram ting» og får sin egen vri på hendelsesnyheten, 

sier Engebø. For det andre innebærer skillet at mer abstrakte nyhetssaker tilsynelatende ikke 

kan være fellessaker. Muligens betyr det at det er sterkere normer for å kreditere 

opphavsredaksjonen når det er slike saker som blir felleseie.67 For det tredje ser vi at 

«hendelsesnyheter» defineres ut fra innhold, mens «egensaker» implisitt defineres ut fra sosial 

funksjon (å vise journalistisk selvstendighet). Det ligger imidlertid implisitt at 

hendelsesnyheter er felles, og at de har som en viktig sosial funksjon å oppdatere leserne og 

vise at redaksjonen er oppdatert. Dermed har vi to tekstkategorier med ulik sosial funksjon og 

separate navn i redaksjonens diskursfellesskap. Det kan muligens kvalifisere til sjangerstatus, 

iallfall på et overordnet nivå.  

 

5.2 VG 

VGs papiravis ble etablert av tidligere hjemmefrontfolk etter krigen i 1945 og har alltid vært 

formelt partipolitisk uavhengig.68 VG Nett har eksistert siden 1995 og var i 2014 Norges 

største nettsted.69 VG var lenge Norges mest solgte papiravis, men lå i 2013 som nummer to 

bak Aftenposten. Som Aftenposten eies VG av Schibsted. Avisa er riksdekkende og selges i 

løssalg, men i Oslo og Akershus går det også an å abonnere på papiravisa lørdag og søndag 

(Eide 1995, Store norske leksikon 2014b, Medienorge 2014a, 2014c). VG har også hatt sin 

egen TV-kanal siden 8.11.2014. 

1. september 2013 integrerte VG alle redaksjonene sine til én, med unntak av 

helgeredaksjonen og VG+. Redaksjonen har en desk i midten med to vaktsjefer, og jo mer 

øyeblikksorientert stoff journalistene jobber med, desto nærmere desken sitter de. VGTV 

holder for eksempel til sentralt, sporten er litt mer for seg selv, mens VG Helg og «sites» som 

Dyrebar og liknende holder til i etasjen over. Før redaksjonen ble integrert, var det separate 

redaksjoner som produserte for nett og papir. Som i Aftenposten leverte også nett- og 

papirredaksjonen stoff til hverandre, men redaksjonene opererte i utgangspunktet hver for seg. 

Nå leverer i prinsipp alle til begge plattformer, selv om noen journalister i praksis retter seg 

mer mot den ene plattformen enn den andre, blant annet ut fra hvor de har jobbet før.  

                                                 
67 Denne implikasjonen fikk vi dessverre ikke diskutert under intervjuet. 

68 Det fantes en «Verdens Gang» fra 1868 til 1923 også, som gikk inn i Tidens Tegn (TT). Det moderne VG ble 

etablert i TTs gamle lokaler og med TTs utstyr (TT ble lagt ned i 1941), men med en annen redaksjon, et annet 

journalistisk program og andre eiere (Eide 1995).  

69 I mars 2014 endret VG formatet på nettavisa; blant annet ble navnet endret fra «VG Nett» til bare «VG» på 

nettsidene. Jeg har ikke klart å få noen kommentar fra VG til navneskiftet. 
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I 2010 lanserte VG den digitale tjenesten VG+, som i første rekke skulle tilby 

spesialtilpassete sider for nettbrett. Tjenesten var først gratis, men fra 2011 kostet VG+ 

penger og ble etter hvert også mer integrert i VGs vanlige nettsider, som en betalingstjeneste 

for egensaker VG ikke ønsket å dele åpent. Leserne kan velge mellom ulike abonnementer, på 

ukes-, måneds-, kvartals- eller årsbasis.  

Et viktig skille i VG er nettopp «betalt» og «åpent». Saker som skrives for «betalt», 

trykkes i papiravisa og/eller publiseres digitalt på VG+. Saker som «går åpent», legges gratis 

ut i nettavisa. Dette skillet er viktigere enn skillet mellom nett og papir når redaksjonen 

vurderer hvor en sak hører hjemme. Gode egensaker som det er vanskelig for konkurrentene å 

kopiere, og som ikke haster, går gjerne som «betalt», mens hendelsesnyheter og fellessaker 

som konkurrentene har tilgang til, legges «åpent». Journalistene tar selv løpende disse 

beslutningene i samråd med nyhetslederen eller avdelingslederen, og konfererer eventuelt 

med redaksjonssjefen hvis noe er uklart. Som regel har medarbeiderne en felles forståelse for 

hva som passer hvor, sier Christian Brændshøi:  

Hvis det er en nyhetssak, så skal den ut i det åpne. […] Det er veldig sjelden vi er uenige om det. 

Hvis det er en sak som ikke er en nyhetssak, og som egner seg best for den betalte plattformen, så 

er det ganske ofte uproblematisk å avgjøre det også. Og så finnes det en del tematiserte 

nyhetssaker som berører et tema hvor det er viktig å skape engasjement. For eksempel rundt et 

tema som vi har hatt oppe nå i det siste, sosial utestenging / mobbing i forbindelse med 

barnebursdager og sånn, så vil det være interessant for VG og viktig for oss å få den 

journalistikken ut for å skape et engasjement og for å skape debatt. Og den type temaer er jo litt 

mer i grenseland noen ganger. Det går kanskje ikke rett inn i nyhetsbildet alltid, så ofte vil vi styre 

det til de betalte kanalene. Men hvis vi ønsker å skape en stor debatt, så kjører vi det åpent. Det 

fins kanskje ikke noe fasitsvar i noen av disse tilfellene, men akkurat på det feltet, når det gjelder 

de sakene, så er det færre fasitsvar, iallfall. 

Den største forskjellen mellom papir- og nettjournalistikken mener Brændshøi er 

leserkontakten. VG Nett har lenge dyrket interaktiviteten med leserne og oppfordret til dialog. 

Som nevnt i avsnitt 2.6 utviklet redaksjonen et eget verktøy alt under Orderud-rettssaken i 

2001 for hurtig å formidle det som skjedde i retten (jf. Fagerjord 2003). I 2008 tok VG Nett i 

bruk verktøyet CoveritLive som en av de første i Norge, sier Brændshøi, og siden har 

nettavisa utviklet sitt eget system, som i dag brukes i VG Direkte. Her blandes en løpende 

nyhetsfeed med levende bilder, siste nytt fra sosiale medier og en spørsmål-og-svar-spalte der 

leserne kan kommunisere direkte med en journalist. På den måten koples leserkontakten også 

til hurtighet, som Brændshøi understreker er en annen viktig faktor som skiller papir og nett. 

Muligheten for å dekke en hendelse i sanntid kan føre til en annen type saker i nettavisa; 

nyhetsbildet blir mer fragmentert og kildebruken annerledes (se bl.a. avsnitt 8.10 og 10.7.3, 

samt kapittel 11). 

Også VG driver utstrakt stoffsamarbeid med andre innholdsleverandører. Økonomistoff 

kommer fra E24 og Dine Penger, som begge eies av VG selv, men som har eget 

redaktøransvar. I tillegg samarbeider VG med eksterne leverandører, også utenfor Schibsted, 

særlig på forbrukerområder. Computerworld, Teknisk ukeblad og Forskning.no er noen 

eksempler. Disse selger da inn saker til redaksjonen, enten som ideer eller ferdige tekster. 

Dessuten fins det en rekke «undersites» som VG har redaktøransvar for, men som drives som 
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egne domener i tillegg til å være mer eller mindre integrert i VG Nett. Minmote og Dyrebar er 

eksempler på slike.  

VGs interne betegnelser på ulike typer nyhetssaker bryter – som hos Aftenposten – med 

lærebøkenes tradisjonelle sjangerinndeling.70 I tillegg til skillet mellom «åpent» og «betalt» er 

«temasaker» en vesentlig kategori. En temasak er en nyhet som egner seg for debatt, og som 

redaksjonen ønsker å rette oppmerksomheten mot. Den kan sette et nytt tema på dagsordenen 

eller videreutvikle et tema som alt er oppe. Også «personifiserte historier» er en egen 

kategori, for eksempel «rørende, emosjonelle historier» som heller mot featurejournalistikk. 

Både temasaker og personifiserte historier er typisk betalt stoff, sier Brændshøi (jf. avsnitt 

9.19.2.1). Opp mot disse står «nyhetssaker», som altså som hovedregel skal ut i det åpne. 

 

5.3 Dagbladet 

Dagbladets papirutgave stammer fra 1869 og var lenge en venstreavis. Nettutgaven kom i 

1995 og hadde i 2013 nest flest lesere i Norge, bare slått av VG Nett. Papirutgaven må se seg 

forbigått av både Aftenposten, VG og Dagens Næringsliv. Dagbladet ble i 2013 kjøpt av Aller 

Media. Avisa er riksdekkende og selges i løssalg på papir. Som for VG kunne leserne 

abonnere på papiravisa i helgen i en periode fra 2010, men ordningen ble avviklet ved 

årsskiftet 2012/2013 fordi det var for få abonnenter. Nyhetsredaktøren oppgir selv VG som 

den store konkurrenten; Aftenposten er en mindre trussel (Store norske leksikon 2014c, 

Medienorge 2014a, 2014c). 

I motsetning til Aftenposten og VG har Dagbladet hatt integrert redaksjon i mange år, 

helt siden 2008/2009,71 bortsett fra Magasinet. Alle journalister skal være flermediale, og alle 

saker skrives i utgangspunktet i samme produksjonsverktøy. På intervjutidspunktet (desember 

2013) hadde Dagbladet seks redaksjonssjefer, tre på papir og tre på nett, men fra januar 2014 

ble dette endret til to «heldigitale» kveldsredaktører, med produksjonslinje og vaktsjefer 

under disse. For å avgjøre hva som skal publiseres på hvilken plattform, forholder alle seg til 

følgende felles publiseringsstrategi (gjengitt med tillatelse): 

 Løpende nyhetssaker og saker som er konkurransetruet skal legges ut på db.no (digitale 

plattformer) umiddelbart. 

 Dagsordensettende egensaker (eksklusive intervjuer, egne avsløringer, sterke 

dokumentarer og gode fortellinger) skal i hovedsak publiseres i våre betal kanaler [sic]: 

papir og Dagbladet Pluss. Unntak avklares på linjeredaktørnivå. 

– Oppfølgingssaker skal raskt legges ut på Db.no, og kryss henvises [sic] til 

Dagbladet Pluss. Også kommentarer skal utstyres med lenker til BDI-saken 

[BDI = betalt digitalt innhold]. 

– DBTV må raskest mulig få tilgang til levende bilder fra dagsordensettende 

nyheter. Det er avgjørende for Db.no og DBTV at slike reportasjer publiseres 

umiddelbart. 

– I alle egensaker skal man bestrebe seg på å lete etter kanalspesifikke løsninger 

som gir merverdi. 

                                                 
70 Jeg fikk ikke spurt direkte om sjangerbetegnelser, men disse kategoriene ble brukt i løpet av samtalen. 

71 Frode Hansen var ikke sikker på årstallet. Mediehusrapporten (2009) tyder på at 2009 er det rette. 
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– Eksklusive bilder som er viktige for papiravisens salg, skal bare brukes bak 

betalingsmur så lenge dette er hensiktsmessig. 

 Saker på papiravisas førsteside skal ikke publiseres på Db.no før etter klokka 19. Dersom 

de er lagt inn i premiumtjenesten Pluss, skal de ikke brukes på Db.no. Saker som er lagt i 

Pluss-tjenesten blir der. 

 Fronten på Db.no har tre hovedoppgaver: 

– Den er Dagbladets digitale trafikkmotor som skal sikre stort volum og høye 

visningstall.  

– Like viktig er fronten som merkevarebygger. Fronten er den viktigste 

markedsplass for produkter og tjenester som DBTV og premiumtjenesten Pluss. 

Også andre tjenester, produkter og subbrands i Dagbladet-familien, eller aktører 

som vi har særskilt avtale med, skal slippe til på førstesiden. 

– Fronten på Dagbladet skal reflektere Dagbladets publisistiske linje og 

redaksjonelle ståsted. 

Den som til en hver [sic] tid redigerer Db.no skal sørge for mangfold og dybde i utvalg av saker. 

Hensynet til trafikk skal avveies mot profil og langsiktighet. 

Strategien preges av et behov for å beskytte papirutgaven og ta betalt for det stoffet leserne er 

villige til å betale for. Betalingstjenesten Dagbladet Pluss ble lansert i mars 2013, og de beste 

egensakene legges nå ofte bak betalingsmuren, etter samme prinsipp som hos VG. Samtidig 

skal nettredigererne balansere etos («profil og langsiktighet») og kommers («trafikk») på best 

mulig måte, så fronten kan ikke bare vies til lettvinte «klikkdragere». Den viktigste 

utnyttelsen av nettet ser ut til å gjelde levende bilder og umiddelbar publisering. Interaktivitet 

og publikumskontakt, som VG var mest opptatt av, nevnes ikke i det hele tatt i Dagbladets 

publiseringsstrategi. I intervjuet var Frode Hansen også mest opptatt av hvor viktig det er å 

være først ute med siste nytt, og at levende bilder har stor verdi i seg selv.  

Dagbladet hadde som nevnt over stoffsamarbeid med Klikk.no fram til Aller kjøpte 

Dagbladet i 2013. Etter oppkjøpet har Aller-selskapet Dinside.no stått for mye av 

forbrukerstoffet til Dagbladet. DinSide.no har eget redaktøransvar. I april 2013 inngikk 

Dagbladet en avtale om digitalt stoffsamarbeid med Hegnar Media, noe som har gitt nettavisa 

mer økonomistoff. Videre har Dagbladet.no – som VG og til dels Aftenposten – en rekke 

«undersites» med egne domenenavn, der Dagbladet har redaktøransvar. Kjendis.no 

(kjendisnyheter) og Pressfire.no (dataspill) er to eksempler. Kjendisseksjonen er integrert i 

Dagbladet.nos hovedmeny og framstår i praksis som en ordinær del av nettavisa. 

Når Frode Hansen skal oppsummere ulike typer nyheter, understreker han at 

organisasjonen primært er delt inn ut fra stoffområder, der journalistene jobber med det de 

kan best. Innenfor hvert stoffområde er det forskjellige sjangere, sier han. De begrepene som 

da brukes i praksis, er ofte knyttet til omfang og presentasjonsmåte: En «sidetopp» på papir er 

«en kjapp nyhetssak om et tema» som får en helside på 2200 tegn. Får den to sider, er 

sidetoppen blitt en «dobbeltside». En «frontsak» er en «oppslagssak», altså en sak som ligger 

på topp på nett eller på forsiden på papir. «Korte nyhetssaker» brukes om «løpende ting på 

nett». Et «nyhetsdokument» er en «mer omfattende sak, gjerne en avsløring» på papir eller 

nett. Også «prosjekt» kan sees som en sjanger i seg selv, sier Hansen, det vi si at mange 

journalister bare jobber med én spesiell sak, slik som Snowden-saken, og leverer mange 

nyhetsdokumenter til både papir og nett. På nett kan Dagbladet også operere med 

«langlesingssaker», altså «de klassiske magasinsakene på nett».  
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I tillegg er også Hansen opptatt av å skille mellom «løpende nyheter» og «egensaker», 

en distinksjon som minner om Aftenpostens skille mellom «hendelsesnyheter» og 

«egensaker». Til sammen tyder dette på at hendelser i hovedsak regnes som fellesstoff som 

skal dekkes løpende.  

Hovedinntrykket mitt er at alle de tre sjefene jeg har intervjuet, blir litt i villrede når jeg 

spør om hvilke nyhetssjangere de opererer med, eller hvordan de navngir ulike typer nyheter. 

Det virker som om redaksjonene jobber etter tekstnormer som sjelden gjøres eksplisitt, og 

som derfor er vanskelige å gi en oversikt over på stående fot. Likevel viser betegnelser som 

«nyhetsdokument» og «temasak» at det finnes navngitte nyhetskategorier i den diskursive 

praksisen.  

Alle de tre redaksjonene trekker likevel et hovedskille basert på eksklusivitet og 

økonomi. På den ene siden har vi det Aftenposten kaller «hendelsesnyheter», Dagbladet 

«løpende nyheter» og VG «(åpne) nyhetssaker». Dette er saker der redaksjonene må slåss om 

å komme først, og som de ikke kan regne med å få ha i fred for konkurrentene. Slikt stoff må 

være gratis og legges på nett, iallfall hos Dagbladet og VG. På den andre siden har vi det alle 

redaksjonene kaller «egensaker», som det er vanskeligere for konkurrentene å kopiere uten å 

kreditere ettertrykkelig, og som det derfor går an å ta betalt for. Den samme dikotomien kan 

vi finne igjen i studier av f.eks. Hartley (2011) og Brurås (red. 2012). Dette aktualiserer blant 

annet spørsmålet om de «åpne» kanalene er likere hverandre enn de «betalte», jf. 

Boczkowskis (2010) begrep om «imitasjon» i nyhetsjournalistikken. Det er ikke sikkert at de 

er det, for også nettavisene har egensaker som er vanskelige å kopiere (jf. Olsen 2012:79). 

Dessuten legger redaksjonene ned stor kreativitet i å finne sin egen vri på fellessakene, jf. 

avsnitt 2.1. Dette undersøker jeg mer systematisk i kapittel 8, se særlig avsnitt 8.8 og 8.9.   
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6 Formatanalyse 

6.1 Formål og problemstilling 

Dette kapittelet72 tar for seg en vesentlig side ved den tekstuelle konteksten til nyhetene, og 

dermed den diskursive praksisen de inngår i, nemlig hvordan redaksjonen sorterer tekstene i 

eksplisitt navngitte seksjoner: «Nyheter», «Sport», «Kultur», «Kjendis» osv. Det varierer ikke 

bare fra avis til avis hvilke seksjoner stoffet fordeles på; også innenfor samme mediehus er det 

vanlig at nettutgaven opererer med andre innholdsseksjoner enn papirutgaven. Hvorfor er det 

slik? I hvilken grad reflekterer seksjoneringen et redaksjonelt syn på hva (nyhets)journalistikk 

skal være, og kan det tenkes å påvirke måten vi leser tekstene på? Hvordan kan diskursive 

forskjeller mellom stoffseksjonering på henholdsvis nett og papir eventuelt henge sammen 

med forskjeller i nyhetssjangere? 

I dette kapittelet skal jeg foreslå en modell for hvordan vi kan analysere den diskursen 

som stoffseksjoneringen utgjør. Paratekstanalyse vil da stå sentralt. Jeg vil deretter anvende 

modellen på seksjoneringen til papir- og nettutgavene av VG, Dagbladet og Aftenposten, ut 

fra disse konkrete forskningsspørsmålene: 

 Hvilke seksjoner er felles for alle avisene, både på papir og på nett? Hvilke diskursive 

mønstre dannes gjennom valget av innholdskategorier og paratekstene som navngir 

disse? 

 Hvilke seksjoner finnes bare på nett, i den forstand at de ikke har noen motsats i den 

trykte utgaven av samme avis? Er innholdet i disse seksjonene og paratekstene som 

navngir dem, uttrykk for en annerledes diskurs enn det som var tilfelle for seksjonene 

som også fins på papir? 

 

6.2 Tidligere forskning på formater og paratekster 

Når vi gjør diskursanalyse av avisers innholdstaksonomier, er det en form for formatanalyse, 

dvs. studiet av hvordan et medium organiserer innholdet fysisk og semiotisk (Ledin 2000:8f, 

Karlsson og Ledin 2000:5, Hågvar 2003:51 og 2007a:32). Ved å utforske hvilket rammeverk 

en gitt avis eller nettsted har etablert for tekstproduksjonen sin, kan vi lettere forstå hvorfor 

tekstene ser ut som de gjør – blant annet hvilken diskurs, sjanger og stil som er valgt – og 

hvordan det er sannsynlig at de blir lest og fortolket.  Derfor spiller formatet en viktig rolle i 

diskursanalyser av medietekster, både som en del av konteksten ved casestudier og som et 

analyseobjekt i seg selv.  

I sin diakrone studie av svensk ukepresse (jf. avsnitt 3.3.10) lanserer Per Ledin 

(2000:65f) en nyttig modell for formatanalyse. Modellen kombinerer multimodal 

paratekstanalyse med layoutanalyse, med den hensikt å beskrive henholdsvis terskler til og 

                                                 
72 En tidligere versjon av kapittelet har vært publisert i Nordicom Review (Hågvar 2012).  
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oppbygningen av semiotiske rom. Modellen fanger inn både det verbale og det visuelle 

rammeverket rundt tekstene og utmerker seg ved å understreke den viktige kontekstuelle 

betydningen paratekstene har. Det vil også bli et hovedpoeng i dette kapittelet. 

Når vi snakker om paratekster i journalistisk forstand, mener vi verbaltekst som ikke er 

en del av brødteksten, men som utfyller eller rammer inn denne. Overskrifter, bildetekster, 

mellomtitler og uthevete sitater er noen eksempler (Hågvar 2007a:64). Ledin (2000:18ff) 

kategoriser paretekstene ut fra deres generalitet, rekkevidde og funksjon: 

Generaliteten angir hvor mange tekster parateksten gjelder for. En typifiserende 

paratekst navngir en stabil kategori av tekster (f.eks. en seksjonstittel som «Nyheter»), mens 

individualiserende paratekster tilhører én spesifikk tekst (f.eks. overskriften i en 

nyhetsartikkel).  

Rekkevidden viser til underordnings- og innrammingsnivåer. En paratekst kan være mer 

eller mindre global i forhold til andre paratekster, altså hierarkisk overordnet dem og styrende 

for meningen i dem, mens de underordnete paratekstene er lokale i forhold til disse. En 

seksjonstittel vil dermed være mer global enn overskriftene i de enkelte tekstene i seksjonen. 

Artikkeloverskriftene vil i sin tur være lokale i forhold til seksjonstittelen, men mer globale 

enn mellomtitlene.    

Funksjonene til en paratekst kan potensielt deles i tre. Parateksten har emnemessig 

funksjon hvis den angir hva teksten handler om (f.eks. en overskrift). Funksjonen er 

utpekende hvis parateksten angir at en gitt tekst eksisterer, og hvor den er å finne (f.eks. en 

«les mer her»- lenke), og den er posisjonerende hvis den angir hvem som deltar i 

kommunikasjonen (f.eks. en byline). Vi ser at disse funksjonene til en viss grad 

korresponderer med Michael Hallidays mer generelle lingvistiske metafunksjoner, 

henholdsvis den ideasjonelle, den tekstuelle og den mellompersonlige (Halliday 2014:30f).  

Når vi studerer paratekstene som navngir innholdsseksjonene i aviser, dreier det seg 

altså om typifiserende paratekster som er globale i forhold til de fleste andre paratekstene i 

avisa, og som konstituerer forskjellige kombinasjoner av emnemessige, utpekende og 

posisjonerende funksjoner.  

Både begrepet «paratekst» og terskelmetaforen som Ledin bruker, stammer fra Gerard 

Genette (1997 – opprinnelig på fransk i 1987), som er opptatt av hvordan titler, forord osv. 

påvirker fortolkningen av skjønnlitteratur. Han kaller disse «ledsagende produktene» for 

«verkets paratekst» og argumenterer for at de konstituerer en «terskel» som påvirker 

lesningen av verket (Genette 1997:1f, min oversettelse).73 Finn Frandsen (1991) har senere 

tilpasset og videreutviklet begrepet med henblikk på avisanalyse, og Ledin (2000:18) trekker 

eksplisitt på dette rammeverket. Frandsen er spesielt opptatt av papiravisenes globale 

paratekstuelle system og bruker begrepet «les titres-rubriques» om seksjonsparatekstene: 

                                                 
73 Begrepet «paratekst» blir noen ganger brukt abstrakt, slik at «avisas paratekst» vil vise til hele det 

paratekstuelle systemet i avisa. Men oftest brukes begrepet mer konkret, med referanse til konkrete 

tekstelementer, f.eks. parateksten «Rampelys», som navngir VGs kultur- og underholdningsseksjon. I dette 

kapittelet viser jeg til konkrete paratekster. 
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«Les titres-rubriques» er den mest interessante del af avisens paratekst (i egentlig forstand). De 

definerer de hierarkisk ordnede kategorier a finformationer eller nyhedsstof, som findes i den 

pågældende avis eller pressetype. Kategoriseringen bygger naturligvis ikke på universelle kriterier, 

men er snarere udtryk for en bestemt historisk og kulturel encyklopædi. […] Det ligger uden for 

denne artikels rammer at komme nærmere ind på de mange diskursanalytiske perspektiver, man 

kan anlægge på så vel den globale som den lokale paratekst, men jeg vil dog godt nævne, at det 

ville være interessant at undersøge de globale encyclopædiers historiske transformationer samt 

deres artikulation i forskellige pressetyper eller forskellige landes presse. (Franden 1991:88f) 

Likevel er paratekstanalyse av denne typen lite utbredt i nyere medieforskning. For eksempel 

er det sjelden at nordiske studier av nettavisers layout og grensesnitt (som Ihlström 2004 og 

Engebretsen 2007) innlemmer analyser av de spesifikke taksonomiene og paratekstene som er 

valgt i navigasjonsmenyene. Dermed berører de bare halve Ledins modell for formatanalyse. 

Det betyr ikke at disse studiene er mangelfulle i seg selv, men at vi trenger paratekstanalyser i 

tillegg for å få grep om helheten.  

Av de få studiene som berører seksjonsparatekster, er Leif Ove Larsens analyse av 

kultursatsingen i nett-, brett- og papiraviser trolig den mest oppdaterte (Larsen 2012). Han 

mener paratekstene speiler en utvikling der kulturstoffet blir viktigere på papir, jf. at VG har 

endret seksjonsparateksten «Trender og bevegelser» til «Kultur og trender». På den annen 

side kan kulturstoffet virke nedprioritert i de åpne nettavisene når aviser som Bergens Tidende 

ikke har noen egen seksjonsparatekst for kultur. Larsen har også i en tidligere studie diskutert 

forskjellen mellom nett- og papirseksjoner. En av konklusjonene er at finkulturen blir 

nedprioritert på nett (Larsen 2009:272). 

I sin analyse av borgerjournalistikk (jf. avsnitt 2.6) drøfter Hilde Erika Lund (2010:48f) 

hvordan de sakene leserne skrev, ble kategorisert og navngitt på ABC Nyheter. Hun viser 

blant annet at noen tekster ble sortert under «Debatt», mens andre fikk parateksten «Borger». 

Samtidig var det inkonsekvent hvilke tekster som ble plassert hvor. Lund påpeker at dette kan 

gi et feilaktig inntrykk av hva borgerjournalistikk var ment å være.  

Likevel er ikke paratekstene noe hovedpoeng i disse studiene. Heidi Bunæs Eklund går 

noe grundigere til verks når hun sammenlikner Aftenpostens seksjonering på papir og nett, i 

en studie fra 2004. Hun finner at de nettspesifikke seksjonene den gangen var preget av 

potensialet for å lagre informasjon, være multimodale og tilby interaktivitet. 

Seksjonsparatekstene var også mer spesifikke på nett enn på papir, siden det fantes så mange 

underseksjoner i menyen (Eklund 2004:111f). Men utover dette gjør ikke Eklund noe videre 

poeng av språkbruken i paratekstene.  

Selv viser jeg i en studie fra 2003 hvordan seksjonsparatekstene i VGs papirutgave blant 

annet brukes til å drive egenreklame og konstruere en VG-rolle som den lille manns hjelper 

og veileder (Hågvar 2003:114ff), men nettavisa inngår ikke i analysen.  

På denne bakgrunn mener jeg at forskningsfeltet som tar for seg papir- og nettavisers 

presentasjonsmåter og funksjonalitet, vil nyte godt av flere komparative studier som spesifikt 

ser på avisenes taksonomier og seksjonsparatekster – i tråd med Frandsens oppfordring 

ovenfor. 
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6.3 Materiale, metode og teoretiske drøftinger 

Analysematerialet i dette kapittelet består av VG, Dagbladet og Aftenpostens papiraviser fra 

en tilfeldig valgt uke, 6.–12. mai 2010, pluss navigeringsmenyene fra de tre nettavisene i 

samme tidsrom.74 Både den teoretiske gjennomgangen og den praktiske analysen vil ta 

utgangspunkt i dette materialet. Mot slutten vi jeg imidlertid trekke trådene fram til 2014 og 

diskutere utviklingen som har skjedd i perioden etter at materialet ble samlet inn.  

Før jeg gjør sammenlikningen, er det imidlertid nødvendig å drøfte Genettes 

terskelmetafor nøyere. Jeg skal også foreslå en analysemodell som supplerer Ledins 

rammeverk.  

 

6.3.1 Terskel eller bakteppe? 

Både Genette (1997:2), Frandsen (1991:79) og Ledin (2000:65) bruker som nevnt terskelen 

som metafor når de skal definere hva en paratekst gjør. Paratekster er ikke hindringer, men 

kan sammenliknes med en terskel eller «en ’vestibyle’ som gir verden muligheten til enten å 

komme inn eller snu og gå tilbake» (Genette 1997:2, min oversettelse). Slike metaforer gir 

god mening så lenge vi snakker om skjønnlitteratur, som blir lest i én retning fra perm til 

perm. Paratekstene blir da gjerne lest før den tilhørende teksten og bygger dermed opp en 

bestemt forforståelse som kan påvirke fortolkningen. Men hva med aviser? 

Papiraviser blir ikke nødvendigvis lest fra side én og utover. Men hvis vi velger å lese 

avisa baklengs eller å slå rett opp på sportssidene, er det jo fordi vi er interessert i spesielle 

seksjoner.  I den forstand styres lesningen allerede av seksjoneringen og paratekstene. Og hvis 

vi leser avisa kronologisk fra første til siste side, eller i det minste blar gjennom den, kan vi 

ikke unngå å legge merke til paratekstene som introduserer de respektive seksjonene etter som 

de dukker opp. For papiraviser passer derfor terskel- og vestibylemetaforen ganske bra; vi kan 

trygt hevde at paratekstene antyder en bestemt ramme for tekstfortolkningen, siden vi ikke 

kommer utenom dem som tekstuell kontekst.   

Nettaviser, derimot, leser vi annerledes. De fleste leserne klikker seg inn på tekstene 

direkte fra fronten eller fra sosiale medier, og da vet de ikke nødvendigvis på forhånd hvilken 

seksjon de blir videresendt til.75 Bare en sjelden gang bruker leserne navigasjonsmenyen for å 

finne fram til bestemte typer stoff (Ihlström 2004:130, Boczkowski 2010:24, intervju med 

Frode Hansen 18.12.2013). Istedenfor å trå bevisst over den paratekstuelle terskelen kommer 

dermed de fleste leserne nokså tilfeldig inn gjennom bakdøra. Men i det øyeblikk teksten er 

lastet ned, dukker seksjonsparateksten automatisk opp i de fleste nettaviser. Mens papiraviser 

kan nøye seg med å plassere parateksten som navngir seksjonen, på seksjonens første side – 

VGs «Rampelys»-seksjon er et eksempel på det – vil nettavismenyen som regel ramme inn 

hver enkelt sak og framheve den seksjonen leseren besøker i øyeblikket.  

                                                 
74 Menyene jeg bruker som illustrasjonsbilder, er lastet ned noen få dager seinere (25. mai), men er i praksis 

identiske. 

75 I mange tilfeller er det likevel nokså opplagt ut fra tematikken, og nettavisene kan av og til signalisere seksjon 

allerede på fronten, f.eks. ved en liten logo eller en bestemt fargekode. 
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Dette innebærer at seksjonene og paratekstene som navngir dem, har litt ulik funksjon 

på papir og nett, sett fra leserens perspektiv. På papir hjelper seksjoneringen først og fremst 

leseren med å finne de tekstene hun er interessert i. På nett rammer seksjonsparatekstene i 

større grad inn tekster som leseren allerede har valgt. Istedenfor å fungere som en terskel vil 

seksjonsparatekstene på nett dermed fungere som bakteppe i et semiotisk rom leseren allerede 

har gått inn i. Etter å ha klikket på en sak på fronten blir leseren implisitt fortalt hva slags 

intertekstualitet og interdiskursivitet som regnes som relevant kontekst til denne teksten. Og 

fordi hovedmenyen i de fleste nettaviser fortsatt vil være tilgjengelig i skjermbildet, blir 

leseren samtidig minnet på hvilke alternative kontekster teksten kunne ha tilhørt, men som 

ikke skal ses som like relevante.   

Til en viss grad gjelder bakteppefunksjonen også papiraviser. Vi kan bla opp på en 

tilfeldig side og finne en artikkel som er innrammet av en toppvignett med seksjonsnavnet 

«Kultur», for eksempel. Tilsvarende kan nettavismenyene også fungere som terskler hvis vi 

aktivt bruker dem for å finne bestemte stofftyper. Men for de fleste lesere vil 

terskelfunksjonen være mer framtredende på papir, mens bakteppefunksjonen dominerer på 

nett. 

Måten en avis er seksjonert på, påvirker også produksjonssiden. Fra journalistenes 

ståsted representerer seksjonene og de tilhørende paratekstene hvilke diskurser som er 

tilgjengelige for idéutvikling, metodevalg og vinkling. Seksjonene signaliserer hvilke sjangere 

som skal prioriteres, og hva slags multimodale løsninger som er forventet. Særlig i nettavisene 

inviterer den faste menyen til kontinuerlig tekstproduksjon innenfor hver seksjon.  

Dagbladet.nos «Kjendis.no»-seksjon er et godt eksempel. Etter at den ble opprettet i 

2006, har journalistene hver dag produsert en rekke kjendissaker for å holde seksjonen i live, 

og Dagbladet.no leverer per 2012/2013 markant mer kjendisstoff enn de nærmeste 

konkurrentene (se kapittel 8.5). Samtidig legitimerer parateksten «Kjendis» en diskurs som 

vektlegger kjendisaspektet ved sakene og nedtoner andre mulige vinklinger.  

Da NTB 31.3.2010 meldte at en amerikansk massemorder var dømt til døden, publiserte 

Dagbladet.no saken på fronten med tittelen «Sjekkeprogram-beiler dømt til døden. Drepte fire 

kvinner og ei jente (12)». Leserne som klikket på «Les mer», ble omdirigert til «Kjendis.no»-

seksjonen, der brødteksten begynte slik: «En mann som deltok i et sjekkeprogram på TV i 

USA på 70-tallet, Rodney Alcala, ble tirsdag dømt til døden for drap på fire kvinner og en 

tolv år gammel jente.» (Figur 6.1.) Det pussige sammentreffet at en person som (for enkelte 

amerikanere) er kjent fra fjernsynsunderholdning, også er en drapsmann, blir dermed 

framhevet som den viktigste nyhetsverdien, mens det faktum at minst fem personer faktisk ble 

drept av denne mannen, blir redusert til et underordnet premiss i en ellers kuriøs historie. 
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Figur 6.1: Massemorder på Kjendis.no 31.3.2010 

 

 

Teksten er skrevet av NTB, men kjendisseksjonen etablerer en tekstuell kontekst som bidrar 

til fortolkningen, gjennom seksjonsnavnet og de andre tekstene i seksjonen – vi forventer en 

bestemt diskurs når «Kjendis»-bakteppet henges opp. Hvis den samme saken hadde blitt 

publisert i nyhetenes «Utenriks»-seksjon, ville det trolig ledet leserens oppmerksomhet mer 

mot andre aspekter ved nyheten, som det grusomme ved mannens forbrytelser eller bruken av 

dødsstraff i USA. Dessuten ville en slik kategorisering trolig aktivert andre tekstnormer og 

motivert journalisten til å presentere saken på en annen måte.  
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Figur 6.2: Massemorder på VG Nett 31.3.2010 

 

VG Nett publiserte den samme saken i sin utenriksseksjon og valgte da den kjendisfrie 

overskriften «Seriemorder dømt til døden i USA», etterfulgt av ingressen «Seriedrapsmannen 

Rodney Alcala (66), ble tirsdag dømt til døden for drap på fire kvinner og en tolv år gammel 

jente» (figur 6.2). Også her nevnes sjekkeprogrammet etter hvert i brødteksten, men VG Nett 

fokuserer i mye større grad på faren for at Alcala kan ha drept enda flere enn de fem, og 

utvider NTB-meldingen med egne opplysninger om dette. I VG Nett viser hovedbildet 

tilsvarende den dødsdømte i halvtotal mens han holdes fast av en uniformert politimann og ser 

resignert ned, mens Dagbladet.no har valgt et portrettbilde der sjekkeprogrambeileren flekker 

tenner i et halvveis sleskt smil.  

 

6.3.2 Fire dimensjoner ved paratekstanalyse 

Hvis vi supplerer Ledins forståelse av rekkevidde og funksjonalitet med noen flere 

lingvistiske og multimodale aspekter, kan vi analysere diskursen som seksjonsparatekstene 

konstituerer i en gitt avis, langs fire dimensjoner. Meningen til paratekstene oppstår gjennom 
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de semantiske grensene de setter, perspektivet som ligger i ordvalget, de 

klassifikasjonsprinsippene de legger til grunn, og den visuelle utformingen de har fått. 

For det første: Bare det at en eksplisitt innholdstaksonomi overhodet eksisterer, betyr at 

avisa må ha trukket visse distinksjoner i det store kontinuumet av tilgjengelig innhold og lagd 

et bestemt hierarki av globale og lokale paratekster (Frandsen 1991:88, Ledin 2000:20). 

Meningen i hver paratekst og det semantiske omfanget av hver seksjon vil derfor bero på 

hvilken posisjonsverdi parateksten blir tilskrevet av de omkringliggende paratekstene 

(Hjelmslev 1966:44f, Heradstveit og Bjørgo 1992:25).  

For eksempel opererer Aftenpostens papirutgave i 2010 med «Nyheter» og «Verden» 

som to separate globale seksjoner for henholdsvis innenriks- og utenriksnyheter. I 

nettutgaven, derimot, finnes det én overordnet, global seksjon med navnet «Nyheter», med 

«Innenriks» og «Verden» som to likeverdige lokale underseksjoner. Forståelsen av hva 

nyheter er, framstår dermed som bredere på nett, siden det implisitt avgrenses til 

innenriksstoff på papir.    

Slike seksjonsgrenser vil være tilpasset til kulturelt betingete semantiske felt (Eco 

1976:76ff), men også til avisas retoriske strategier, inkludert behovet for en mest mulig 

intuitiv innholdskatalog i nettavismenyen. Taksonomier på nettsider er ofte tilpasset mentale 

skjemaer (Morville og Rosenfeld 2007:69). Derfor vil særlig nettavismenyene naturalisere 

bestemte distinksjoner og hierarkier mellom a priori-kategorier som i teorien kunne vært 

ganske annerledes.  

For det andre: Når en seksjonsparatekst har fått en gitt posisjonsverdi ut fra 

distinksjonen til de andre seksjonsparatekstene, vil meningen i parateksten bestemmes 

ytterligere av den spesifikke ordlyden (Fairclough 1992:190f). VGs tv-programoversikt, for 

eksempel, presenteres ikke gjennom samme paratekst på papir og nett.  Den trykte oversikten 

kalles «Tv-kvelden», som konnoterer kos, avslapning og muligens familieliv – tv er implisitt 

noe vi ser om kvelden, mens vi sitter i sofaen etter en lang arbeidsdag. Barneprogrammene 

om morgenen, formiddagens husmorfjernsyn og de mange formene for nett-tv hører ikke 

hjemme i denne diskursen. I nettavisa fortoner det ganske annerledes. Der er ikke oversikten 

en beskrivelse av familiens tv-kveld, men en interaktiv «Tv-guide» som hjelper deg med å 

finne ut hvilke programmer som svarer til dine interesser, ved hjelp av en rekke søkekriterier. 

Ordlyden – altså «Tv-kvelden» vs. «Tv-guide» – reflekterer naturligvis de respektive 

plattformenes tekniske begrensninger og muligheter, men den impliserer også to forskjellige 

oppfatninger av hva det betyr å se på tv: Er det en felles, sosial kveldsaktivitet, eller er det en 

individuell, spesialtilpasset aktivitet som kan foregå når som helst på døgnet? 

For det tredje reflekterer seksjonsparatekstene mange ulike klassifikasjonsprinsipper. 

Noen paratekster angir et tema («Kultur»), noen angir en sjanger («Leder»), noen angir et 

formål («Gøy»), noen angir en person eller en identitet («Leserne»), etc. De fellestrekkene 

som forener innholdet i en gitt seksjon, og de av Ledins paratekstfunksjoner som kommer til 

uttrykk, kan peke mot bestemte modellesere og modellesinger.  
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For det fjerde henger meningen i seksjonsparatekstene sammen med hvordan de er 

uttrykt visuelt, og hvordan de er distribuert innenfor (nett)avisas semiotiske rom. Paratekstene 

kan få ulik informasjonsverdi etter hvor langt til venstre eller høyre de er plassert på de 

horisontale menylinjene, og om de tilhører den øverste eller den nederste linja. Fontstørrelse, 

fargevalg og kontraster gjør videre at noen paratekster framheves mer enn andre, mens 

skillelinjer og visuelle metaforer som knapper eller arkivfaner skaper varierende grad av 

innramming, fra tett sammenbinding til sterk atskillelse paratekstene imellom (Kress og van 

Leeuwen 1998, 2006; Ledin 2000, se også avsnitt 3.2.4). Eksempelvis består menyene til både 

Aftenposten.no, Dagbladet.no og VG Nett i 2010 av to horisontale linjer, der den øverste er 

mest framhevet (større font, positiv typografi og/eller versaler) og avgrenser paratekstene 

skarpere fra hverandre (figur 6.3). I tråd med med Kress og van Leeuwens distinksjon mellom 

«ideell» og «reell» informasjonsverdi (2006:187, 1998:193) antyder denne visuelle 

representasjonen at den øverste linja inneholder nettavisas mest generelle og derfor 

overordnete innholdskategorier, mens bunnlinja ser ut til å gi eksempler på mer spesifikke, 

men underordnete kategorier. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.3: Navigasjonsmenyene til Aftenposten.no, Dagbladet.no og VG Nett mai 2010 

 

Med disse analysedimensjonene i bakhodet kan vi nå vende tilbake til problemstillingen i 

avsnitt 6.1. For å få registrert både etablerte og avvikende paratekstuelle mønstre (jf. 

Mitchelstein og Boczkowski 2010:1090) skal jeg undersøke både hvilke seksjoner som er 

felles for begge plattformer i alle tre mediehus, og hvilke seksjoner som bare opptrer i 

nettavisene. Seksjonene som alle mediehusene deler uavhengig av plattform, peker mot en 

plattformnøytral journalistisk doxa. De nettspesifikke seksjonene og deres paratekster, 

derimot, representerer en diskursiv dreining mot nettavisenes spesifikke kontekst, både 

innenfor den generelle paratekstuelle diskursen og i de underliggende 

seksjoneringsprinsippene.  
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Av plasshensyn avgrenser jeg analysen av nettseksjonene til den øverste menylinja i de 

respektive nettavisene. Seksjoner som er felles på dette nivået, vil representere den sterkeste 

konsensusen på tvers av mediehus og plattform. Tilsvarende vil nettspesifikke seksjoner som 

har fått tildelt plass i hovedmenyen, framstå som viktigere enn nettspesifikke seksjoner i 

undermenyen.76 Derfor finnes det både plattformnøytrale (f.eks. tv-oversikter) og 

nettspesifikke (f.eks. sosiale nettverk) seksjoner som jeg ikke trekker inn i analysen fordi de 

er visuelt nedprioritert på nett. Her trengs det utfyllende studier om bildet skal bli komplett. 

 

6.4 Fire journalistiske hjørnesteiner 

På begge plattformer i både VG, Dagbladet og Aftenposten finner vi hovedseksjoner for 

nyheter, sport, kultur og reisestoff.  Nettavisene ser til og med ut til å ha en felles forståelse av 

hvor disse skal plasseres på venstre–høyre-aksen: «Nyheter» og «Sport» finner vi helt til 

venstre,77 og kulturseksjonen står alltid lenger til venstre enn «Reise». Forskjellene mellom de 

tre nettavisenes seksjonering øker gradvis etter som vi beveger oss mot høyre på de respektive 

øvre menylinjene. Dermed korresponderer den horisontale menyaksen godt med Kress og van 

Leeuwens teori om «gitt» og «ny» informasjonsverdi (2006:179ff, 1998:189ff): Jo mer 

grunnleggende en seksjon regnes som, desto mer sannsynlig er det at vi finner den til venstre i 

nettmenyen – og motsatt. Aftenposten understreker indirekte dette poenget når de merker 

«Bil»-seksjonen sin med «Ny!» og plasserer den nest lengst til høyre.  

Inntrykket av at disse fire seksjonene er grunnleggende, styrkes ytterligere ved at alle 

papiravisene er enige om å framheve paratekstene for sports-, reise- og kulturseksjonene 

maksimalt visuelt, mens det varierer avisene imellom hvordan de framhever de andre 

seksjonsparatekstene. 

Nyhetsseksjonen er imidlertid et unntak fra dette mønsteret. Selv om plasseringen helt til 

venstre på nettavismenyene tilsier at nyhetene er den mest grunnleggende seksjonen, blir den 

paratekstuelt nedprioritert på papir. Mens seksjoner som «Sport» og «Kultur» blir introdusert 

som egne kapitler i papiravisa, gjerne med egne forsider og alltid med seksjonsnavnet i stor 

font og iøynefallende farger, rulles nyhetsseksjonen i Dagbladet og Aftenposten bare i gang 

uten noen annen paratekstuell introduksjon enn en uanselig vignett på toppen av sidene – og i 

                                                 
76 En kan innvende at forskjellen mellom menylinjene ikke bare dreier seg om ulik viktighetsgrad, men også om 

ulike diskurser og sjangere. Det er en generell tendens at tradisjonelle paratekster som viser til brede seksjoner, 

og som ofte også er kjent fra papiravisene, finnes i den øvre menylinja («Nyheter», «Sport», «Kultur» etc.). 

Linja nedenfor, derimot, er i hovedsak tilegnet smalere og mer nettspesifikke seksjoner, og inneholder ofte 

sjangere som ikke er journalistiske i tradisjonell forstand («Quiz», «Tegneserier», «Vektklubb» etc.). Dermed 

representerer ikke de nettspesifikke paratekstene i den øvre menylinja nødvendigvis de mest innovative, 

populære eller lukrative seksjonene, men tvert imot de nettspesifikke innovasjonene som passer best inn i den 

tradisjonelle journalistiske diskursen. Hvis dette er riktig, blir det imidlertid bare enda mer interessant å studere 

avvikende paratekstuelle mønstre i hovedlinja: Hvilke nettspesifikke trekk har kraft nok til å skjære gjennom den 

tradisjonelle paratekstuelle diskursen?  

77 Aftenposten.no har riktignok en seksjon som heter «Alt innhold», aller lengst til venstre, mens Dagbladet.no 

og VG Nett plasserer sine tilsvarende seksjoner (som begge kalles en variant av «A til Å») lengst til høyre. Men 

om vi ser bort fra slike rene indeksseksjoner, ser det altså ut til å være en sterk tekstnorm som krever at nyhets- 

og sportsparatekstene skal stå så langt til venstre som mulig.  
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noen tilfeller mangler også den (f.eks. Dagbladet 9.5.2010 s. 4–5). VG går enda lenger: I 

papirutgaven markeres nyhetsseksjonen aldri eksplisitt som «nyheter», ikke engang med en 

liten toppvignett. Nyhetskategorien er utelukkende implisitt. For leseren kan fraværet eller 

nedgraderingen av «Nyheter»-parateksten gi inntrykk av at nyhetene utgjør det 

grunnleggende, umarkerte innholdet i avisene, mens de andre seksjonene er markert som 

unntak fra denne basisen. Nettavisene, derimot, har ikke den samme muligheten til å la en 

seksjon stå paratekstuelt umarkert. Så lenge det fins en navigasjonsmeny, må hver enkelt tekst 

nødvendigvis bli eksplisitt klassifisert. Det betyr at «Nyheter»-parateksten har motsatt 

funksjon i papir- og nettaviser. I papiravisene blir nyhetene rangert som hovedstoffområde 

ved at seksjonsparateksten er fraværende eller lite synlig. I nettavisene er «Nyheter»-

parateksten isteden nødt til å være eksplisitt, framtredende, global og venstreorientert for å gi 

det samme signalet. Vi kan de dette som en diskursiv dreining mot en mer eksplisitt 

klassifikasjon og kontekstualisering på nettet. 

Sportsseksjonen konstitueres som den nest viktigste eller nest mest populære seksjonen 

på nett, siden den er nyhetsseksjonens nærmeste nabo i alle de tre nettavisene. VG Nett deler 

til og med sportsseksjonen i to og plasserer «Sport» og «Fotball» ved siden av hverandre som 

likeverdige, globale paratekster. Disse to seksjonene framstår som gjensidig utelukkende; vi 

finner ikke igjen «Fotball» blant underseksjonene til «Sport», og det ligger ingen fotballsaker 

andre steder i sportsseksjonen heller. Isteden har «Fotball» sine egne underseksjoner som 

«Premier League», «1. divisjon», «Landslaget» og «Toppserien kvinner».78 Altså bygger ikke 

nettavismenyene nødvendigvis på stringente og logiske taksonomier. VG Netts hensikt med å 

trekke ut fotballtekstene fra sportsseksjonen er trolig både å gi leseren raskere tilgang (ett 

klikk mindre) og å signalisere at redaksjonen prioriterer fotballstoff høyt og ønsker å være 

ledende på feltet. Dette er et godt eksempel på hvordan behovet for en hierarkisk 

stofforganisering på nett kan føre til andre seksjoner og paratekster enn den lineære strukturen 

vi finner i papiravisa.  

Kulturseksjonen har i alle tre mediehus samme paratekst på papir og nett. Men også her 

avviker VG fra Dagbladet og Aftenposten ved å velge «Rampelys» som paratekst istedenfor 

«Kultur». Ved å bruke metonymi fra showbusiness signaliserer VG at kulturseksjonen deres 

framhever underholdning, mens Dagbladets og Aftenpostens nøkterne «Kultur»-term antyder 

en noe mer intellektuell tilnærming. Det er interessant at VGs papirutgave også trykker en 

seksjon som heter «Kultur & trend», hver dag i utvalgsperioden. Denne seksjonen er plassert 

umiddelbart etter «Rampelys» og framstår som hierarkisk likeverdig med den. I «Kultur & 

trend»-seksjonen plasserer VG som regel dobbeltsidige artikler om arkitektur, historie, 

litteratur, design og liknende. Seksjonen finnes imidlertid ikke på nett, og det gjør heller ingen 

av artiklene derfra i mitt utvalg. Det kan tyde på at VG Nett er mer konsentrert om 

underholdning enn papir-VG er. Eksempelet speiler også en generell tendens for alle avisene i 

utvalget: De trykte seksjonene som vi ikke finner igjen på nett, er typisk seksjoner med 

                                                 
78 En nærmere analyse av kjønnsmarkørene i fotballmenyen finnes i Hågvar (2007a:131ff). 
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meningsstoff («Leder», «Ideer» osv.) og lettere akademisk eller høykulturelt stoff («Kultur & 

trend», «TV & medier», «VG ser på kunst» osv.), med andre ord seksjoner der sjangrene 

gjerne krever en viss grad av fordypning fra leserens side. 

Reiseseksjonen framstår, noe overraskende, som den fjerde journalistiske hjørnesteinen. 

Hvis vi bare tar for oss hovedmenyene på nett, utkonkurrerer faktisk reiseseksjonen populære 

og nyttige hverdagsseksjoner som værmeldingen (finnes ikke i Dagbladet.nos hovedmeny) og 

tv-oversikten (finnes verken i Dagbladet.nos eller Aftenposten.nos hovedmeny), selv om disse 

opptrer daglig i papiravisene. Til sammenlikning forekommer seksjonen «Reise» bare to 

ganger i uka på papir: på onsdager og lørdager i alle de tre avisene. Altså løfter nettavisene 

fram en seksjon som er mindre vanlig i papirutgaven (men visuelt like framhevet når den 

forekommer), og gjør den hierarkisk likeverdig med seksjoner som forekommer daglig på 

papir, eller til og med overordnet disse. Særlig VGs papirutgave har seksjoner som 

forekommer oftere enn «Reise», men som ikke er å finne i nettutgavens meny i det hele tatt, 

slik som «Leder & Kommentar» (daglig), «Kultur & trend» (daglig), «TV & medier» (daglig) 

og «VG hjelper deg» (tirsdag, onsdag og torsdag). Artiklene som publiseres i disse 

papirseksjonene, dukker sjelden eller aldri opp på VG Nett. Slike observasjoner tyder på at de 

faste nettavismenyene gjør det mindre legitimt å operere med kategorier som bare sporadisk 

publiserer nye saker. Alle de tre nettavisene ser ut til å publisere flere reisesaker hver dag, for 

eksempel. Det at alle nettavisene har valgt å oppgradere «Reise» til en hovedseksjon på 

bekostning av andre, kan dessuten tyde på at seksjoner som åpner for brukergenerert innhold 

(som lesernes egne ferietips) og inviterer til andre former for interaktivitet ved siden av 

ordinær avislesing (som å kjøpe billetter eller søke etter feriemål), vil rykke oppover i 

hierarkiet sammenliknet med i papirutgaven. Og fordi alle nettavisene plasserer «Reise» 

lengst til høyre av de fire fellesseksjonene – Dagbladet.no og Aftenposten.no setter den til og 

med lengre til høyre enn de nettspesifikke seksjonene «Kjendis» og «Forbruker» – er det 

fristende å postulere en tekstnorm om at de mest interaktive seksjonene skal plasseres i høyre 

halvdel av menyen. Det er også her vi hovedsakelig finner tv-guider og diskusjonsfora, for 

eksempel. 

Selv de seksjonene som er felles, ser altså ut til å ha en noe annerledes funksjon på 

nettet, til tross for at paratekstene er de samme på begge plattformer.79 Språklig sett er for 

øvrig «Nyheter», «Sport», «Kultur» og «Reise» abstrakte substantiver som refererer til 

spesifikke kombinasjoner av temaer og sjangere. Det metonymiske «Rampelys» har et noe 

smalere og mer konkret innhold, men peker fremdeles mot et bestemt tema. Med Ledins 

begrepsapparat kan vi si at disse paratekstene har en utpekende og emnemessig funksjon.  Når 

vi nå skal se nærmere på paratekstene som betegner de seksjonene som bare finnes på nett, 

blir spørsmålet om dette mønsteret forandrer seg.  

 

                                                 
79 Strengt tatt heter riktignok den trykte sportsseksjonen i VG «VG-sporten», mens nettseksjonen bare heter 

«Sport». 
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6.5 Nye diskurser vokser fram på nettet 

Vi skal nå se på hvilke hovedseksjoner som er utviklet utelukkende for nettavisene, og hva de 

kalles. Jeg avgrenser meg til seksjoner som inneholder egne tekster. Derfor har jeg valgt å se 

bort fra seksjoner som utelukkende er innholdsoversikter («Alt innhold», «A til Å»), selv om 

disse tydelig illustrerer arkivfunksjonen til nettavisene og det ville vært interessant å 

undersøke kriteriene bak de søkeordene de har valgt. VG Netts «Fotball»-seksjon vil jeg 

heller ikke diskutere videre, siden den representerer en hierarkisk forskyvning mer enn en 

nettspesifikk nyvinning.80 Som et siste forbehold regner jeg ikke med seksjoner som har en litt 

annerledes paratekst på nett, men som i praksis omfatter den samme kategorien tekster som på 

papir (f.eks. «Meninger» på Aftenposten.no), og motsatt (f.eks. «Debatt» på Dagbladet.no).  

Da står vi igjen med til sammen fem nettspesifikke seksjoner i hovedmenyene: 

«Forbruker» (Aftenposten.no), «Kjendis» (Dagbladet.no), «Leserne», «Nytte» og «Gøy» (VG 

Nett). Har disse noe til felles? 

Et påfallende trekk er at flere av de nettspesifikke seksjonene tjener alle de tre 

paratekstuelle funksjonene til Ledin, mens de som også finnes på papir, bare tjener to.  Alle 

paratekstene i menyen forteller oss hvor vi kan finne bestemte tekster (utpekende funksjon), 

og de fleste angir hva tekstene i seksjonen handler om (emnemessig funksjon). Men bare de 

nettspesifikke seksjonene har paratekster som også er posisjonerende, i den forstand at de 

framhever hvem som deltar i kommunikasjonen. 

 

 

Figur 6.4: VG Netts «Leserne»-seksjon mai 2010 

 

VG Netts seksjon med navnet «Leserne» er det tydeligste eksempelet (figur 6.4). Seksjonen 

handler om nettavisas lesere og består i stor grad av bidrag fra de samme leserne. 

Underseksjonene heter «Diskutér på VGD» (debattforum), «VGBlogg» (blogger skrevet av 

lesere og enkelte kjendiser), «Listefeber» (lesernes rankinglister), «Hurra» (lesernes 

gratulasjoner), «reisebrev» (lesernes reiseskildringer) og «Tett på nett» (nettmøter der 

                                                 
80 Fotballsaker blir jo samlet i en egen underseksjon på papir også. I papirutgaven er imidlertid paratekstene 

«Eliteserien» osv. direkte underordnet «VG-sporten», uten noe «Fotball»-nivå imellom. Det paratekstuelle nivået 

som angir hvilken idrett det er snakk om, er derfor en nyskapning på nettet. Det gjelder også andre idretter enn 

fotball; «Håndball», «Sykkel» osv. får et ekstra nivå under «Sport»-seksjonen.  
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kjendiser og eksperter svarer på spørsmål fra leserne). Ingen journalister er involvert i 

tradisjonell forstand.  

Det er interessant at VG Nett velger å samle interaktive sjangere i en egen seksjon. Når 

det blir mer relevant å kategorisere tekstene ut fra graden av interaktivitet enn ut fra 

stoffområde, har vi en seksjonering som baserer seg mer på sosial funksjon enn på innhold.  I 

den grad andre seksjoner kan defineres ut fra den sosiale funksjonen til tekstene, navngis de 

av paratekster som peker mot bestemte sjangere, slik som «Meninger» (Aftenposten.no) og 

«Debatt» (Dagbladet.no). «Leserne»-seksjonen, derimot, samler sjangere som ikke har noen 

fellestrekk utover interaktiviteten. Dermed blir det umulig å finne en paratekst som viser til 

sjanger eller stoffområde; seksjonen er nødt til å hete noe i retning av «Interaktivitet» – eller 

bare «Leserne». I denne forstand er den emnemessige funksjonen til parateksten redusert til et 

minimum, mens den posisjonerende funksjonen dominerer. 

 

 

Figur 6.5: Aftenposten.nos «Forbruker»-seksjon mai 2010 

 

Aftenposten.nos paratekst «Forbruker» deler noen av disse trekkene (figur 6.5). Den har 

riktignok en mer emnemessig funksjon enn «Leserne», siden den signaliserer 

forbrukerjournalistikk, som igjen forbindes med visse emner. Disse blir spesifisert gjennom 

underseksjonene «Pengene dine», «Digital», «Bolig», «Bil», «Båt», «Jobb» og 

«Hyttemagasinet». Men samtidig fungerer «Forbruker» også som en beskrivelse av 

modelleseren: Disse sakene er relevante for deg i egenskap av å være forbruker. Dermed 

kategoriserer parateksten også leserne som deltar i kommunikasjonen, som forbrukere. Ingen 

av de andre paratekstene i menyen gjør det. «Jobb»-seksjonen heter ikke «Arbeidstaker». Og 

det ville vært svært vanskelig å finne tilsvarende paratekster som erstatning for «Nyheter» og 

«Sport» – vi måtte ha valgt noe i retning av «Samfunnsborger» og «Tilskuer». Det ville rett 

og slett ikke ha fungert, siden de seksjonene er basert på stoffområder, ikke sosiale roller.81    

 

                                                 
81 «Forbruker»-seksjonen ble fjernet fra Aftenposten.nos meny i løpet av høsten 2010 og erstattet med en seksjon 

som het «Arkivet». «Arkivet» er også en nettspesifikk seksjon, og heller ikke den signaliserer noe bestemt emne, 

men viser isteden til en sosial funksjon: lesernes søk etter bestemte tekster eller temaer. 
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Figur 6.6: Dagbladet.nos «Kjendis»-seksjon mai 2010 

 

Den eneste nettspesifikke seksjonen hos Dagbladet.no er «Kjendis», som jeg har omtalt 

tidligere (figur 6.6). I likhet med Aftenposten.nos «Forbruker» er også «Kjendis»-parateksten 

til en viss grad emnemessig, siden den antyder underholdningsjournalistikk om kjente 

personer.82 Men til forskjell fra «Leserne» og «Forbruker» definerer ikke denne parateksten 

leserrollen. Isteden definerer den et bestemt trekk ved de personene vi skal lese om. Det som 

er felles med «Leserne» og «Forbruker», er derfor at parateksten framhever hvem istedenfor 

hva. Tekstene i seksjonen blir relevante fordi hovedpersonene har en bestemt sosial rolle, ikke 

fordi det de driver med, har noen klare fellestrekk. Dette reflekteres også i den lingvistiske 

utformingen av paratekstene. Både «Kjendis», «Leserne» og «Forbruker» blir metonymier 

som viser til et bestemt trekk som kan assosieres med bestemte mennesker. Om vi skulle 

overført denne metonymien til andre seksjoner, måtte vi ha kalt «Sport»-seksjonen for 

«Idrettsutøver». 

For de nettspesifikke seksjonsparatekstene ser vi altså tegn til en felles diskurs som er 

mer posisjonerende enn emnemessig orientert, og som bruker metonymi til å besvare 

spørsmål om hvem. Til sammenlikning er alle seksjonene som vi også finner på papir – og 

som i hovedsak stammer fra papirjournalistikk – definert rent emnemessig, via et nokså 

generelt eller abstrakt substantiv som angir hva seksjonen handler om, ikke hvem den handler 

om eller er tilegnet.83   

Nettspesifikke paratekster som ikke konstruerer deltakere eller sosiale roller, ser isteden 

ut til å definere seksjonens sosiale funksjon. I utvalget gjelder dette VG Netts to seksjoner 

«Nytte» og «Gøy» (figur 6.7). 

Under «Nytte»-parateksten finner vi 14 forskjellige underseksjoner, fra «VG-

snekkeren» til «Skattelistene». Flere av disse korresponderer godt med underseksjoner som 

hos Aftenposten.no sorterer under parateksten «Forbruker». VG Nett framhever imidlertid 

kategoriens sosiale funksjon istedenfor leserens sosiale rolle: Du går inn her når du trenger 

noe nyttig. Også innholdsmessig avviker VG Netts seksjon noe fra Aftenposten.nos. For 

eksempel kan «Forbruker»-parateksten verken dekke vektklubben (siden slanking ikke er 

                                                 
82 Et annet fellestrekk er at både «Kjendis» og «Forbruker» i 2010 var egne nettdomener, henholdsvis 

www.kjendis.no og www.forbruker.no, i motsetning til seksjonene for f.eks. nyheter og kultur. Blant 

hovedseksjonene som også fantes på papir, ser www.sport.no (Dagbladet) og www.oslopuls.no (Aftenposten) ut 

til å være de eneste som hadde eget nettdomene.   

83 To av disse er riktignok også metonymier: «Rampelys» (VG Nett) og «Oslopuls» (Aftenposten.no). Likevel 

peker de mer mot et stoffområde enn mot en gruppe mennesker. Vi kunne også hevde at «Meninger» 

(Aftenposten.no) er en metonymi, siden parateksten framhever et bestemt trekk ved skribentens tankeverden som 

karakteriserer sjangrene i seksjonen. Da er det interessant at denne parateksten ikke forekommer i Aftenpostens 

papirutgave. Der er underseksjoner som «Debatt» og «Kommentarer» isteden sortert under parateksten «Kultur».  

http://www.kjendis.no/
http://www.forbruker.no/
http://www.sport.no/
http://www.oslopuls.no/
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forbruk) eller det interaktive fotoalbumet. Den sosiale nyttefunksjonen ser dermed ut til å 

være det eneste som forener disse underseksjonene; de har ikke noe felles tema for øvrig.  

 

 

Figur 6.7: VG Netts «Nytte»- og «Gøy»-seksjoner mai 2010 

 

På samme måte samler «Gøy»-seksjonen spill, quizer, SMS-tjenester og morsomme filmklipp. 

Også papir-VG trykker rene underholdningssjangere – tegneserier, kryssord og horoskop har 

en fast side – men der blir de ikke rammet inn av noen global paratekst. På nettet, derimot, 

virker det viktig å samle slikt innhold i en egen hovedseksjon og understreke den sosiale 

funksjonen gjennom parateksten. 

En mulig forklaring på disse paratekstene kan naturligvis være at «Nytte» og «Gøy» rett 

og slett er korte ord, og at de derfor passer bedre til de små menyknappene rent visuelt. Men 

siden det er den sosiale funksjonen som forener underseksjonene, kan det også se ut til å 

finnes en mer underliggende forklaring, nemlig en endring i hva formålet med stoffseksjonene 

skal være. 

Paratekstene som definerer nettspesifikke seksjoner i disse tre store nettavisene, 

tenderer altså mot å framheve sosiale funksjoner, sosiale roller og sosiale aktører framfor 

bestemte emner eller stoffområder. De besvarer spørsmål om hvem og hvorfor istedenfor hva 

(tabell 6.1). 

 

Seksjoner som også finnes på papir Seksjoner som bare finnes på nett 

Emnemessig funksjon 

Svarer på spørsmål om hva 

Abstrakte og generelle substantiver som angir 

emnet 

Posisjonerende funksjon 

Svarer på spørsmål om hvem eller hvorfor 

Metonymier som angir sosiale roller eller sosiale 

funksjoner 

Tabell 6.1: Diskursive mønstre i nettavisenes seksjonsparatekster per 2010 

 



109 

 

6.6 Nettavismenyene anno 2014: nye seksjoner, kjente mønstre 

Materialet jeg har beskrevet ovenfor, ble samlet inn i 2010. De neste årene skjedde det til dels 

store endringer i hvordan nettavisene presenterte stoffseksjonene sine. I dette avsnittet skal jeg 

presentere noen hovedtrekk i denne utviklingen, på bakgrunn av hvordan navigasjonsmenyene 

ser ut i november 2014.  

 

 

Figur 6.8: Dagbladet.nos hovedmeny november 2014 

 

Dagbladet.no har gjort færrest endringer. Menyen består fortsatt av en primær og en sekundær 

horisontal linje, og alle hovedseksjonene fra 2010 består (figur 6.8). «Debatt»-seksjonen er 

riktignok omdøpt til «Meninger» – som også er den globale parateksten på papir – og 

rendyrker nå debattstoff mer enn før. I 2010 var det hovedsakelig utvalgte kronikker fra 

papiravisa som ble lagt ut her; i 2014 inkluderer debattseksjonen både leserinnlegg, 

journalistiske kommentarer, lederartikler, Twitter-meldinger og blogginnlegg, og mye av 

stoffet finnes bare på nett. Samtidig som seksjonen er revitalisert, er seksjonsparateksten 

flyttet lenger til venstre på menylinja. I tråd med avsnitt 6.5 antyder det at den er blitt 

viktigere. Dette bekrefter også Dagblad-ledelsen i egen avis:  

– Vi jobber systematisk for å utbedre meningsjournalistikken, sier kulturredaktør Geir Ramnefjell. 

     Han viser til eksplosivt gode tall det siste året, etter at Dagbladet meningers landingsside på nett 

ble etablert i fjor. 

     Debattansvarlig og kommentator Martine Aurdal i Dagbladet er også fornøyd med satsingen og 

de resultatene det har gitt: 

     – Vi har over lengre tid jobbet systematisk for å gjøre dette like synlig på nett som papir. 

     – Nå er vi der at det såkalt «tunge» meningsstoffet hver dag er blant de best leste artiklene på 

Dagbladet.no. Det er vi stolte av, sier Martien [sic] Aurdal. (Dagbladet 12.12.2014) 

«Magasinet» har gått motsatt vei – lenger mot høyre på menylinja – og inneholder nå nesten 

bare stoff fra Dagbladet Pluss, som altså krever abonnement.  

«Bil», «Økonomi» og «Pluss» er nye hovedseksjoner. I 2010 var «Bil» en underseksjon 

under «Nyheter»,84 «Økonomi» måtte vi søke opp under «A til Å», og betalingstjenesten 

Pluss var ikke etablert ennå. Økonomiseksjonen finner vi ikke igjen på papir, noe som trolig 

kan forklares med at de fleste sakene er hentet fra Hegnar Media, som Dagbladet inngikk en 

digital stoffutvekslingsavtale med i april 2013, jf. avsnitt 5.3.  

 

                                                 
84 Selv om «Bil» er en egen hovedseksjon i 2014, er samme seksjon fortsatt å finne under «Nyheter», så 

hierarkiet er ikke entydig.  
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Figur 6.9: VG.nos hovedmeny november 2014 

 

VG85 har løftet den sekundære menylinja opp over den primære, og også over logoen, slik at 

den ligger som en øvre ramme for hele nettsiden (figur 6.9). Et utvalg av de samme primær- 

og sekundærseksjonene er også tilgjengelig via menyikonet oppe til høyre. Blant 

hovedseksjonene merker vi oss at både «Fotball», «Vær», «Nytte», «Leserne» og «Gøy» er 

borte. Isteden har vi fått «Meninger», «VG Live», «VGTV» og «VG+». «Meninger» minner 

om Dagbladets debattseksjon og understreker at meningsstoffet har vunnet terreng på nettet i 

løpet av fireårsperioden. Samtidig er mye av tilbudet der interaktiviteten var et mål i seg selv, 

tonet ned eller fjernet. «Leserne» og til dels også «Gøy» faller i denne kategorien. 

Underseksjoner som «Listefeber» og «Hurra» er heller ikke å finne noe annet sted i nettavisa. 

En sannsynlig forklaring er at sosiale medier i mellomtida har overtatt mange av disse 

funksjonene.     

Isteden har levende bilder og direkteoverføringer fått en dominerende plass i menyen, 

noe som gjenspeiler nettavisas utvikling for øvrig (se også kapittel 11). «VG Live» dekker 

sportsbegivenheter gjennom løpende referater, og VGTV inneholder en blanding av 

egenproduserte nyhetsklipp, byråstoff, kuriosa hentet fra nettet, dokumentarer, fiksjonsserier, 

talkshow og mye annet.86  

Alle de nye seksjonene i VGs hovedmeny har paratekster som er særegne for nettavisa, 

og de samler stoff som ikke fins på papir, eller som er spredt mellom flere papirseksjoner.87 

De følger dessuten mønsteret vi så i forrige avsnitt, ved at paratekstene ikke angir noe tema. 

«VG Live» og «VGTV» framhever isteden hvordan stoffet blir mediert. Dermed kan vi utvide 

tabell 6.1 med å si at nettspesifikke paratekster også besvarer spørsmål om hvordan, i tillegg 

til hvem og hvorfor. «VG+» kan muligens plasseres i samme kategori, i og med at plussen 

signaliserer at stoffet medieres via en betalingstjeneste. «Meninger» ligger nærmest å besvare 

et spørsmål om hva seksjonen inneholder, men angir ikke hva folk mener noe om.  

Klikker vi på menyikonet til høyre over hovedmenyen til VG, får vi som nevnt opp en 

tredje menyvariant (figur 6.10). Også her er menyen sortert i to nivåer, pluss et tredje nivå 

med «VG Support» (hjelpeside) og «A til Å» (innholdsregister). Toppnivået gjentar 

«Nyheter», «VG+» og «VGTV» fra hovedmenyen, men døper om «Rampelys» til 

«Underholdning» og «VG sporten» [sic] til «Sport». Denne menyen er altså mindre opptatt av 

å fremme seksjonene via VGs etablerte merkevarenavn; paratekstene er mer nøkterne og 

eksplisitt beskrivende. Utvalget kan også tyde på at denne menyen skal fremme den mest 

                                                 
85 I november 2014 heter ikke VGs nettutgave «VG Nett» lenger, bare «VG». Se avsnitt 9.16.6. 

86 VGTV må ikke forveksles med VGs ordinære TV-kanal, som ble lansert 8.11.2014, jf. avsnitt 5.2.  

87 På papir er debattstoffet fordelt mellom «Si det» og «Leder & kommentar». 
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tradisjonelle nyhetsjournalistikken, siden både «Meninger», «VG 

Live», «Reise» og «TV-guiden» er utelatt. Isteden har «Forbruker» 

kommet inn som en ny seksjon. Denne finnes ikke i de andre 

menyene. Seksjonen omfatter «Reise» og tre av underseksjonene fra 

den gamle «Nytte»-seksjonen: «Bil, båt og motor», «Helse» og 

«Teknologi». Fra den sekundære menylinja er det bare 

debattforumet «VGD» og morosiden «Helt normalt» som ikke tas 

med i den skjulte menyen. Dette er også de eneste to seksjonene 

som verken tilbyr en praktisk tjeneste eller journalistisk 

informasjon.     

Det kan altså se ut til at VG bruker den synlige frontmenyen 

til å fremme noen signalkategorier som forsterker kjente VG-

merkenavn («Rampelys») og signaliserer at VG prioriterer 

umiddelbarhet («VG Live») og levende bilder («VGTV»), mens den 

skjulte menyen skal være en mest mulig tradisjonell og intuitiv 

veiviser.  

Aftenposten.no har som den eneste av de tre nettavisene valgt 

å fjerne menyen helt fra frontsiden. For å få den fram må vi klikke 

på menyikonet øverst til venstre (figur 6.11). Ikonet er identisk med 

ikonet for VGs skjulte meny. I 2014 er det en klar tendens at 

nettaviser og andre nettsteder erstatter menyen med et slikt ikon. 

Journalisten.no, Bt.no og Budstikka.no er noen tilfeldige eksempler. 

Den viktigste forklaringen er nok at grensesnittet blir bedre tilpasset 

til mobiltelefoner på den måten. 

Når vi åpner Aftenpostens meny, får vi valget mellom 21 

seksjoner eller tjenester. Sammenliknet med 2010-menyen er det mest påfallende at 

nyhetsbegrepet ikke lenger brukes i menyen. Den gamle «Nyheter»-seksjonen nå er delt i to, 

«Verden» og «Norge», uten noen overordnet nyhetsparatekst. «Forbruker»-seksjonen er også 

delt opp i flere likeverdige hovedseksjoner, som «Bil», «Bolig», «Digital» og «Jobb». Ellers 

finner vi igjen alle de gamle hovedseksjonene og enkelte av seksjonene fra den sekundære 

menylinja. De seksjonene som ikke er med lenger, er hovedsakelig ganske smale eller rent 

underholdningsorienterte: «Tegneserier», «Veimeldinger», «Quiz» og «Skattesøk» er 

eksempler.  

 

Figur 6.10: 

VG.nos skjulte 

meny november 

2014 
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Figur 6.11: Aftenposten.nos skjulte hovedmeny november 2014 

 

Av de fem hovedseksjonene som i 2010 var nettspesifikke for VG Nett, Dagbladet.no og 

Aftenposten.no, er det altså bare «Kjendis» som består under samme navn i 2014. Isteden har 

nye nettspesifikke seksjoner kommet til. Disse har ikke like posisjonerende paratekster som 

2010-seksjonene, men klassifikasjonsprinsippet likner: De nettspesifikke seksjonene 

klassifiserer tekster ut fra deltakere og kommunikasjonsmønstre (i 2014 hvordan de medieres, 

i 2010 hvorfor de brukes), ikke ut fra hvilket tema de dekker. Samtidig ser vi at «Meninger» 

har blitt en standardseksjon med en standardparatekst som hos to av tre nettaviser avviker fra 

den korresponderende parateksten på papir. Parateksten fremhever metonymisk 

enkeltpersonene som mener noe, framfor å fokusere på meningsutvekslingen mellom 

deltakerne (slik f.eks. «Debatt» ville gjøre) eller sjangrene som brukes (slik f.eks. «Leder og 

kommentar» eller «Debattinnlegg» ville gjøre). Vi ser også tegn til at forbrukerorienterte 

seksjoner spesifiseres mer i 2014 og løftes fram som globale hovedseksjoner («Bil», 

«Økonomi»). Som en siste observasjon noterer vi oss at de mest kuriøse og 

underholdningspregete seksjonene er luket vekk fra 2014-menyene, samtidig som menyene 

generelt er mindre dominerende på fronten.  

 

6.7 Konklusjon 

I 2010 hadde alle de tre avishusene egne hovedseksjoner for nyheter, sport, kultur og 

reisestoff, både på papir og på nett. De fire kategoriene kan dermed sies å speile en 

plattformnøytral journalistisk doxa. Disse seksjonsparatekstene blir visuelt framhevet på 

papir, og de blir presentert som «gitte» – til venstre – i menyene på nett. Paratekstene er 
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emnemessige og angir stoffområdet eller sjangeren gjennom et abstrakt substantiv. I 2014 ser 

vi at meningsseksjonen seiler opp som en femte plattformnøytral seksjon, riktignok med en 

annerledes paratekst og/eller organisering i nettutgavene. Samtidig er «Nyheter» svekket som 

hegemonisk paratekst på nettet, siden Aftenposten splitter seksjonen i to og stryker 

nyhetsbegrepet.  

I kontrast til de felles seksjonene ble de nettspesifikke seksjonene i 2010 definert 

gjennom paratekster som er mer posisjonerende («Leserne», «Forbruker», «Kjendis»), eller 

som angir et sosialt formål («Nytte», «Gøy»). Paratekstene er ofte metonymiske. Seksjonene 

tilbyr først og fremst underholdning, praktiske råd og personlig kommunikasjon, og de er 

visuelt orientert mot «nytt»-siden av venstre–høyre-aksen. De nye nettspesifikke seksjonene i 

2014 har også paratekster som avviker fra de plattformnøytrale, i og med at de vektlegger 

mediering framfor stoffinnhold.  

Dermed er det diskursive forskjeller mellom de plattformnøytrale og de nettspesifikke 

seksjonenes paratekster. Fordi funksjonaliteten og ordlyden i de nettspesifikke paratekstene 

framhever sosiale roller og prosesser – særlig i 2010-materialet – konstruerer de en 

modelleser som er opptatt av personer, og som foretrekker morsomme og potensielt nyttige 

tjenester. Til sammenlikning konstruerer paratekstene som navngir de fire felles, 

plattformnøytrale seksjonene, en modelleser som etterspør generell informasjon på gitte 

områder. «Reise»-parateksten, for eksempel, angir ikke hvem som skal reise, eller hvorfor vi 

burde gjøre det – vi kan forestille oss alternativer som «Reis», «Turist» eller «Ferie». En 

mulig forklaring kan være at nettavisas interaktive potensial påvirker normene for 

klassifisering og navngiving, slik at diskursen blir mer dialogisk og personorientert i de 

nettspesifikke seksjonene. I 2014-materialet er det to andre nettaffordanser som setter sitt preg 

på seksjoneringen, nemlig potensialet for umiddelbarhet og multimodalitet.    

Når det gjelder de fire felles, plattformnøytrale seksjonene i 2010-materialet, merker vi 

oss at det primært er ordlyden paratekstene har til felles. De er ikke nødvendigvis like visuelt 

framhevet eller har samme posisjonsverdi på begge plattformer. Vi har sett at implisitte, 

beskjedne («Nyheter») og sporadiske («Reise») paratekster fra papiravisene framstår som 

eksplisitte, framhevete og stabile seksjonsparatekster i nettavisene, og at de semantiske 

grensene forskyves etter som supplerende kategorier legges til eller trekkes fra («Sport» vs. 

«Fotball», «Rampelys» vs. «Kultur & trend»). En hovedtendens er at de nettspesifikke 

seksjonsparatekstene indirekte overtar noen av de mest «tabloide» aspektene fra 

posisjonsverdien til de felles paratekstene, slik at de felles seksjonene – litt paradoksalt, 

muligens – framstår som mer «seriøse» på nett enn på papir. Det at Dagbladet.no opererer 

med en egen «Kjendis»-seksjon, indikerer i seg selv at «Nyheter», «Kultur» og «Sport» ikke 

dreier seg om kjendissladder.88 Dermed får disse paratekstene en annen posisjonsverdi på nett 

                                                 
88 I praksis er det likevel mye kjendisstoff i disse seksjonene også, jf. f.eks. «Fra luksus til fengsel for norsk TV-

kjendis», publisert under «Nyheter» 7.3.2011. 
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enn på papir, hvor Dagbladet ikke har noen separat seksjon for kjendisstoff.89 Vi kan si det 

samme om Aftenposten.no og VG Nett også: «Forbruker»-seksjonen antyder at 

forbrukerjournalistikk ikke er nyheter, «Nytte»- og «Gøy»-seksjonene indikerer at bl.a. 

nyhetssaker er seriøse og uten praktisk betydning, og «Leserne»-seksjonen understreker at de 

andre seksjonene er journalistens domene.  I 2014-materialet ser vi hvordan særlig VGs 

nettparatekster semantisk skiller video- og direktejournalistikk fra annen nyhets- og 

sportsjournalistikk.  

Denne analysen dekker naturligvis bare en flik av den totale paratekstuelle diskursen til 

disse tre avishusene. Likevel bekrefter funnene at paratekstanalyse er et nyttig og til dels 

nødvendig supplement til analyser av layout og grensesnitt om vi skal kunne kartlegge den 

multimodale koteksten til pressetekster på begge plattformer. For sjangeranalyser er det 

spesielt interessant å se hvordan seksjonsparatekstene signaliserer ulike sosiale funksjoner på 

papir og nett. Det kan være et tegn på bestemte sjangerforskjeller. 

Jeg skal ikke bruke plass på å grave ytterligere i paratekstuelle likheter og forskjeller 

mellom papir og nett nå, men det er opplagt brikker som mangler her: Hvilke seksjoner er det 

som bare finnes på papir? I hvilken grad kan vi finne igjen de mønstrene jeg har observert, 

hos andre mediehus, både i Norge og utenlands? Videre bør vi se nærmere på de sekundære 

menylinjene og det komplekse nettverket av underseksjoner: Hvilken forståelse av «nyheter», 

«kultur» osv. er det som blir konstruert gjennom måten underseksjonene blir hierarkisert og 

navngitt på? Dessuten bør paratekstanalyse koples direkte til tekst-, produksjons- og 

resepsjonsanalyser: I hvilken grad reflekterer paratekstuelle forskjeller mellom seksjoner, 

plattformer eller aviser diskursive forskjeller i de korresponderende tekstene? Og hvordan 

påvirkes empiriske journalister og lesere av det paratekstuelle nettverket når de produserer og 

fortolker tekstene? 

Feltet åpner dermed for et mangfold av tilnærminger, slik Frandsen (1991:89) har 

påpekt. For de neste delstudiene i denne avhandlingen er likevel det ovenstående en 

tilstrekkelig kontekstualisering. Jeg vil vende tilbake til poenger herfra både i den kvantitative 

innholdsanalysen og i casestudiene (se særlig hypotesegenereringen i kapittel 7 pluss avsnitt 

8.5 og 9.19.2.3).  

  

                                                 
89 Mange av nettutgavens «Kjendis»-saker blir publisert i andre seksjoner på papir. En tilfeldig stikkprøve fra 

28.7.2010 viser at 20 av de 39 sakene som lå på «Kjendis»-seksjonens frontside kl. 12.15, også ble eller hadde 

vært publisert på papir i en eller annen form, gjerne forkortet (se også kapittel 7 og 8). 17 av disse ble trykket i 

«Kultur»-seksjonen, to under «Nyheter» og én i «Søndag»-bilaget.  
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7 Presentasjon av kvantitativ innholdsanalyse 
 

7.1 Formål og problemstilling 

I denne delen av avhandlingen gjør jeg en komparativ, kvantitativ innholdsanalyse av visse 

sjangerrelevante aspekter ved nyhetene i henholdsvis papir- og nettutgavene til VG, 

Dagbladet og Aftenposten. Hensikten er todelt. 

For det første mangler vi oppdatert og systematisk kunnskap om hva som faktisk skiller 

norske nettaviser fra papiraviser når det gjelder sjangerbruk. Som jeg skal vise nedenfor, fins 

det en del studier som sammenlikner stoffområder, kildebruk, lengde og/eller modaliteter, 

men det er uvanlig å knytte dette til språklige valg. Jeg håper derfor på den ene siden å kunne 

tegne et grovt sjangerriss av den prototypiske nettnyheten i opposisjon til den prototypiske 

papirnyheten – samtidig som jeg ønsker å favne om bredden av nyhetssjangere på begge 

plattformer. Selv om en kvantitativ analyse bare kan gi oss begrenset innsikt i hvilken mening 

tekstene skaper, kan eventuelle målbare forskjeller i tekstnormene peke mot to ulike, om enn 

delvis overlappende, journalistiske diskurser. 

For det andre vil en slik statistikk gjøre det lettere for meg å velge ut representative 

nettavistekster til kvalitativ analyse i neste del av avhandlingen. Gjennom detaljerte 

diskursanalyser av prototypiske nettavistekster kan jeg da fylle ut bildet av hvilke tekstnormer 

nettavisnyhetene målbærer, og diskutere hvordan det påvirker meningen i tekstene.  

Den overordnete problemstillingen for denne delen av avhandlingen blir dermed: Er det 

noen systematiske forskjeller mellom nyhetstekstnormene i papir- og nettutgaven av 

henholdsvis VG, Dagbladet og Aftenposten? I tilfelle hvilke? 

Før jeg kan avgjøre hvilke variabler som er best egnet til å svare på dette spørsmålet, må 

jeg kartlegge hvilken kunnskap som allerede fins på området, og få operasjonalisert 

nyhetsbegrepet på en hensiktsmessig måte. 

  

7.2 Tidligere forskning på kvantitative forskjeller mellom plattformene 

Det fins en rekke kvantitative studier som sammenlikner innhold på papir og nett. Vanligvis 

tar man da utgangspunkt i et antall stoffkategorier og sorterer et gitt utvalg artikler under dem. 

Blant de ferskeste studiene er Øvrebøs sammenlikning av nyheter på nett, løssalgspapir, 

abonnementspapir og tv (2012). Hun finner at nettavisene prioriterer politikk og samfunn 

lavest av alle og isteden framhever kriminalitet, ulykker, sport, underholdning og 

forbrukerstoff. Andenæs (2007:9f, 2008:17) finner i en noe eldre studie at stoffinnholdet i 

nordnorske aviser fordeler seg nokså likt på papir og nett, riktignok med noe høyere 

prosentandel trafikk, ulykker og kriminalitet på nettet. Binde (2005:47ff) har sammenliknet 

VG, Aftenposten og Adresseavisen på papir og nett, og finner som Andenæs en høyere andel 

kriminal- og ulykkesstoff i alle nettavisene. Utenriksstoff var dessuten høyere prioritert på 

nettutgavene til de to riksavisene. Også Andersen (2003:35ff) finner en overvekt av kriminal-, 
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ulykkes- og utenriksstoff i Aftenpostens nettutgave sammenliknet med papirutgaven. 

Liknende konklusjoner finnes bl.a. hos Jacobsen (2005:16), Dalen (2006:23f) og Sørlie og 

Therkelsen (2007:40f). Slike funn sammenfattes gjerne som at nettavisene har mer tabloide 

tendenser enn papiravisene (krim og ulykker), og at nettet har flere sitatsaker (utenriks).  

Det blir imidlertid for enkelt å skjære alle nettaviser over én kam. En Bourdieu-inspirert 

studie av danske nettaviser viser hvordan prioriteringen av stoffområdene henger sammen 

med de respektive nettavisenes interne prestisje og markedsorientering: «Sagt med andre ord 

(og måske lidt groft) kan man få credit fra kollegaerne, hvis man skriver en politik- eller 

udenlandshistorie, mens man derimot får brugere ved at skrive om sport og kriminalitet 

(Dr.dk er her ‘the odd one out’)» (Hartley 2011:230).  

Svein Brurås (red. 2012) og en rekke andre forskere bekrefter dette poenget i boka 

Nyhetsvurderinger. På innsiden av fem redaksjoner, hvor de rapporterer fra deltakende 

observasjon i bl.a. Dagbladet, Aftenposten og Nettavisen. Undersøkelsen viser at alle avisene, 

på begge plattformer, jobber bevisst for å finne den rette balansen mellom lettvint stoff som 

vekker oppmerksomhet, og kvalitetsstoff som bygger troverdighet.90 Dagbladet.nos 

redaksjonssjef Eugene Brandal Laran oppsummerer for egen del: «Det er lettere å fylle på 

med leservennlige saker rett under hovedoppslaget. Har vi en puppesak og en Libya-sak, 

kjører vi Libya på topp og pupp under. Gjør vi det omvendt, blir det bråk» (Olsen 2012:81). 

I et slikt perspektiv er det interessant å undersøke om vi finner forskjeller i 

stoffprioriteringen til VG Nett og Dagbladet.no på den ene siden (knyttet til 

løssalgspapiraviser) og Aftenposten.no på den andre (knyttet til abonnementspapiravis). Sørlie 

og Therkelsens studie fra 2007 peker i en slik retning. Jönsson og Örnebring (2011) finner 

dessuten at svenske og britiske tabloidaviser åpner for noe mer brukergenerert innhold på nett 

og framhever interaktive trekk mer enn såkalte kvalitetsaviser gjør. På den annen side viser 

Karlsson og Clerwall (2012) at forskjellen mellom de samme avisgruppene i Sverige er 

mindre når det gjelder bruken av multimedialt innhold; her blir de tradisjonelle 

papiravisforskjellene nesten visket ut på nettet. Øvrebø (2012:48) bekrefter for øvrig at det er 

klare innholdsforskjeller mellom norske løssalgs- og abonnementsaviser på papir, så heller 

ikke papiraviser må behandles som én enhetlig gruppe. 

Ifølge Thorsten Quandts omfattende sammenlikning av europeiske og amerikanske 

nettaviser fra 2005 varierer stoffprioriteringen i nettavisene betraktelig fra land til land, men 

de ulike nettavisene i ett og samme land prioriterer noenlunde likt, og ikke så forskjellig fra 

tradisjonelle medier i samme land (Quandt 2008:733). Michael Karlsson (2013) har dessuten 

dokumentert at svenske nettaviser er likere hverandre enn det britiske nettaviser er, når det 

gjelder vektingen av ulike innholdskategorier – og at ensrettingen har økt de siste ti årene. 

                                                 
90 «I motsetning til de andre redaksjonene i denne undersøkelsen hevder Aftenpostens ledelse at avisa bare 

inneholder ‘vesentlige’ saker. Det forutsetter nok en ganske bred forståelse av hva som er vesentlig. I 

undersøkelsen prioriterte man f.eks. å lage en sak om den norske ambassadøren i Kabul som på sin blogg hadde 

beklaget seg over de lokale kokkenes manglende kjennskap til passende diplomatretter som coq au vin. Saken 

hadde svært begrenset samfunnsmessig verdi, men var åpenbart ‘morsom’, som var redaksjonens interne 

begrunnelse for prioriteringen» (Bjerke 2012:239). 
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Svein Brurås’ ferske sammenlikning av skandinaviske og amerikanske nettaviser bekrefter at 

de skandinaviske nettavisene forenes i en større andel utenriks- og forbrukerstoff enn de 

amerikanske, samtidig som de amerikanske nettavisene jevnt over har mer stoff om politikk, 

forvaltning og kriminalitet enn vi har i Skandinavia (Brurås 2013).  

Mye tyder derfor på at det er større forskjeller mellom norske og utenlandske nettaviser 

enn mellom ulike norske nettaviser eller norske nett- og papirutgaver. Likevel vil jeg i denne 

delstudien konsentrere meg om de forskjellene som faktisk finnes i Norge, ikke bare når det 

gjelder stoffprioritering, men også for de andre variablene. Jeg vil sammenlikne med andre 

nordiske funn der det er relevant, men bruker som hovedregel ikke plass på å kontrastere med 

internasjonale detaljstudier. Det mer overordnete forholdet mellom norske og utenlandske 

nettaviser berørte jeg i avsnitt 1.4, der jeg også begrunnet valget av norske nettaviser til denne 

avhandlingen.  

Ved siden av stoffområder er det vanlig å kartlegge antall synlige kilder i sakene. 

Andenæs (2007:11), finner betraktelig færre kilder i nettsakene enn i papirsakene. Martin 

Engebretsen (2007:57f) sammenlikner ikke med papiraviser, men viser i en studie av 

skandinaviske nettaviser at så mye som en tredel av sakene bare hadde én synlig kilde, eller 

ingen i det hele tatt. Elsebeth Frey (2013:27) finner enda høyere tall i sin studie av fire norske 

nettaviser fra 2008 (60 % hadde maks én kilde) og 2010 (44 % hadde maks én kilde). Dette 

forklares ofte med at nettjournalistene jobber under større tidspress, og at de publiserer en 

større andel byrå- og sitatsaker. I en studie av norsk fotballdekning på papir og nett i 

Aftenposten, VG og Dagbladet viser Øystein Reistadbakk (2011:44) at nettnyhetene riktignok 

har marginalt flere kilder enn papirnyhetene, men at papirjournalistene i større grad har 

snakket med kildene personlig og fått lengre uttalelser. Svein Brurås (2013) dokumenterer at 

skandinaviske nettnyheter bruker langt færre kilder enn amerikanske, men har samtidig en 

viktig forklaring i at skandinaviske nettnyheter gjerne fordeler komplekse saker på mange 

små nyhetsartikler, mens de amerikanske nettavisene i hans studie heller samler stoffet i færre 

og mer omfattende artikler. Vi bør derfor være forsiktige med å slutte fra antall kilder per 

nyhetssak til kvalitet i kildearbeidet. Det avhenger også av måten kildene brukes på, som må 

vurderes kvalitativt. 

Blant studier som også undersøker hvem kildene er, kan resultatene virke litt sprikende. 

Øvrebø (2012:53) finner at nettavisene bruker flere kjendiser som kilder, mens papiravisene 

har en større andel profesjonelle kilder, eller «maktkilder». Engebretsen (2007:58) synes 

derimot at «det er en slående tendens at de profesjonelle, byråkratiske kildene dominerer 

nettnyhetene kraftig», riktignok uten at han har sammenliknet med papir. Øvrebø (2012:54) 

dokumenterer for øvrig at mannsdominansen er like stor i alle medier – omkring 70 % av 

kildene er menn, både på nett, papir og tv.  

Et tredje felt som ofte dekkes i komparative analyser mellom papir- og nettaviser, er 

sakenes opphav. Hovedtendensen i perioden 2004–2007, som er de mest oppdaterte 

undersøkelsene jeg har funnet fra Norge, er at nettavisene har relativt få egenproduserte saker; 

mye kommer fra papiravisa, andre medier eller nyhetsbyråer. Engebretsens studie (2007:60) 
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viser at norske mediehus i 2004/2005 produserte rundt 70 % av nettavismaterialet selv, men 

ikke nødvendigvis i nettredaksjonen, og hentet 10–15 % fra byråer. Rundt 25 % av sakene 

fantes bare på nett. Bindes norske undersøkelse fra omtrent samme tidsrom (2005:55) viser 

litt høyere tall for byråstoff (21 % for VG, 30 % for Aftenposten og 21 % for Adresseavisen), 

men dokumenterer også store forskjeller i hvorvidt det egenproduserte nettavisstoffet ble lagd 

av nett- eller papirredaksjonen. Løssalgsavisa VG produserte 37 % av nettstoffet i 

nettredaksjonen, abonnementsavisa Aftenposten bare 5 %, mens regionavisa Adresseavisen i 

denne studien ikke produserte noe eget for nettet i det hele tatt.  En mindre undersøkelse fra 

samme år (Jacobsen 2005:13) finner at 43 % av VGs papirsaker også ble lagt ut på nett. I en 

komparativ studie av Dagbladet, Bergens Tidende og Drammens Tidende viser Fretland 

(2006) ikke overraskende at egenproduksjonen øker med størrelsen på nettredaksjonen. 

Iallfall for de store avisene er det dermed grunn til å tro at egenproduksjon for nett blir mer og 

mer vanlig. Andenæs (2007:11ff) fant at nettavisene i Nord-Norge i 2007 produserte nær 

halvparten av sakene i sin egen nettredaksjon, og at 36 % av nettinnholdet – i areal – bare 

fantes på nett. Og i Hjeltnes mfl.s Rapport fra ti norske mediehus (2007) oppgir både 

Dagbladets og VGs papir- og nettredaktører at de to plattformene blir stadig flinkere til å 

fordele stoff mellom seg og tilpasse tekstene til de ulike plattformene. Ved dobbeltpublisering 

må sakene ha ulik identitet, sier dagbladredaktørene Peter Raaum (papir) og Esten O. Sæther 

(nett): «En nettsak skal se ut som en nettsak og en papirsak skal skrives som en papirsak» 

(Hjeltnes mfl. 2007:53). Trolig produserer de store norske nettavisene betydelig mer eget 

materiale i dag enn tallene over viser.  

En beslektet problemstilling er hvor stor andel av nyhetene som er egensaker, dvs. at 

den er eksklusiv for ett medium, og hvor mange som er fellessaker, dvs. at den dukker opp 

hos flere konkurrenter relativt uavhengig av hverandre. Øvrebø (2012:41) finner da at 

nettavisene har langt færre egensaker (17 %) enn papiravisene (48 %). Her må vi imidlertid ta 

en del forbehold angående utvalget, noe jeg kommer tilbake til i analysen.  

Utover disse tre feltene – stoffkategorier, kildebruk og opphav – er forskningen tynnere. 

Turid Øvrebøs studie fra 2012 utvider og nyanserer imidlertid spørsmålene om innhold og 

opphav/produksjonsmåte ved å innføre flere variabler for dette. Da finner hun blant annet at 

nettavisene har flere nyheter om både uventede og arrangerte hendelser, mens papiravisene 

legger mer vekt på abstrakte saksforhold.  Samtidig er papirjournalistene betydelig oftere ute i 

felten, mens nettjournalistene i større grad kontakter kildene sine fra redaksjonen: «Det er et 

paradoks at nettavisene skriver mye om både uforutsette og arrangerte begivenheter, samtidig 

som reporterne ikke har vært på stedet» (Øvrebø 2012:46). Videre er nettavisene mer 

konsekvent orientert mot kjente personer enn papiravisene er. Såkalte casevinklinger blir 

likevel brukt like ofte på begge plattformer (men se avsnitt 7.3.4.17, 8.20, 9.6.1 og 9.19 

nedenfor). Nettavisene skriver også mer om det som skjer akkurat nå, eller som snart kommer 

til så skje, mens papiravisene i større grad aktualiserer sakene selv ved å sette bestemte temaer 

på dagsordenen.  
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En interessant studie er Marina Ghersettis kvantitative sammenlikning av hvordan 

svenske aviser dekket riksdagsvalget i 2010 på papir og nett (Ghersetti 2013). Hun finner at 

nett- og papirutgaven til samme mediehus i hovedsak ikke utfyller hverandre, men dekker de 

samme aspektene. En vesentlig forskjell er imidlertid at papirutgavene framhever 

partiorganisasjonene som aktører, mens nettutgavene heller fokuserer på partilederne og 

generelt er mer opptatt av enkeltindivider. Ghersetti tolker dette som en større grad av 

personifisering i nettutgavene, og det er en relevant hypotese for mine sjangerstudier. 

Det er også verdt å trekke fram enkelte kvantitative studier som ikke er komparative, 

men som studerer utvalgte trekk ved nettjournalistikken alene. Blom og Hansen (2015) har 

overvåket fronten på ti danske nettaviser gjennom hele 2013 og kodet 100 000 titler fra hver 

av dem for å måle graden av «forward reference» (jf. avsnitt 2.3). Begrepet viser til titler som 

krever at du klikker for å finne ut hvem eller hva det er snakk om, f.eks. «Her kan du gå på 

4G med iPhone 5». Blom og Hansen finner at kommersielle, «tabloide» nettaviser hadde 

opptil seks ganger så mange framoverpekende titler som ikke-kommersielle nettaviser, med 

Bt.dk og Dr.dk som ytterpunktene. Nettaviser uten betalingsmur hadde dessuten flere slike 

titler enn nettaviser med betalingsmur. Blom og Hansen tolker det som at slik språkbruk 

fungerer som lokkemat for å få leserne til å klikke. Jeg bruker noen liknende, men ikke 

identiske kategorier i min studie, jf. avsnitt 7.3.4.13. En annen interessant undersøkelse om 

nettoverskrifter er Lai og Farbrot (2014), som viser at vi klikker oftere på spørsmål enn på 

påstander. De har riktignok ikke undersøkt journalistikk, men Twitter-meldinger og Finn-

annonser. Språkhandlingen i tittelen blir også en av variablene nedenfor, jf. avsnitt 7.3.4.15.  

Michael Karlsson (2010) oppsummerer utviklingen i svenske nettnyheter siden 2005 og 

er dermed blant de få som anlegger et diakront kvantitativt perspektiv. Han dokumenterer 

blant annet en gradvis økning i både graden av multimediale innslag (som nett-tv), 

hyperlenker og mange former for lesermedvirkning. Nyhetene på fronten byttes ut stadig 

oftere. Men han påviser også forbigående «motefenomener»: Andelen portalnyheter, altså 

henvisninger som sender leseren direkte til et annet, samarbeidende nettsted, nådde toppen 

rundt 2008/2009 og har siden stupt. En liknende tendens finner han for eksplisitte 

oppfordringer til leserne om å bidra med stoff, og til dels også for avstemninger. Muligheten 

til å kontakte journalister på e-post har dessuten sunket over tid. I Norge viser en fersk 

diakron studie av VG Nett og Dagbladet.no at disse nettavisene publiserte nesten dobbelt så 

mye kjendisjournalistikk i 2014 som i 2015, målt i prosent av antall saker totalt (Grøtte 

2015:13). 

Martin Engebretsen (2006, 2007:54ff) vektlegger hvordan nettmediene utnytter de 

teknologiske affordansene sine. Han finner at de skandinaviske nettsakene i 2004/2005 typisk 

var korte (60 % under 500 ord), bestod av færre delartikler enn papirsakene og sjelden ble 

utvidet med nye delartikler. De inneholdt et varierende antall arkivlenker (nær halvparten 

hadde ingen i det hele tatt), lenket sjelden til eksterne sider, tilbød knapt lyd eller video, 

inneholdt færre bilder enn papirsakene og vektla det visuelle mindre. «Sett under ett», 

konkluderer Engebretsen (2007:66), «indikerer disse analyseresultatene at skandinaviske 
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nettaviser i liten grad utnytter sine egne medieaffordanser til å styrke nyhetsjournalistikken og 

de diskursoppgaver vi vanligvis knytter til den». 

Min analyse kommer ikke til å ha noe normativt utgangspunkt om at visse måter å 

utnytte affordansene på er bedre enn andre. Isteden søker jeg mest mulig deskriptivt å utfylle 

og eventuelt justere det bildet de nevnte studiene gir av sjangerforskjeller mellom nett- og 

papirnyheter. Første skritt blir da å avgrense hva jeg mener med nyheter. 

 

7.3 Materiale og metode 

Siden målet med denne analysen er å kartlegge forskjeller i tekstnormer mellom papir- og 

nettnyheter, har det liten hensikt å forsøke å sortere tekstene i en forhåndsbestemt 

sjangerkatalog. Det fører fort til at man reproduserer gamle sjangermønstre og kategorier som 

opprinnelig er utviklet for å beskrive papiraviser. Jeg har for øvrig ennå til gode å se en 

uttømmende oversikt over nettjournalistikkens sjangere.91 Isteden kan det være fruktbart å 

bryte ned sjangrene til noen potensielle grunnelementer og bruke disse som variabler, for 

dermed å se hvilke frekvenser og konstellasjoner som faktisk forekommer. 

Som nevnt i teorikapittelet legger sjangeren føringer for så vel journalistens 

arbeidsmetode som tekstens form, innhold og sosiale funksjon. Jeg vil derfor velge variabler 

som på best mulig måte fanger opp relevante variasjoner på disse feltene og bereder grunnen 

for supplerende kvalitative casestudier. Metode, form og innhold er lettest å kvantifisere; 

sosial funksjon langt vanskeligere. Derfor vil jeg ikke forsøke å kode for tekstenes sosiale 

funksjon i denne omgang, men heller konsentrere meg om å prøve ut testbare hypoteser på de 

tre andre feltene.   

Analysen er komparativ på flere måter. For det første skal jeg sammenlikne papir- og 

nettnyhetene med hverandre uavhengig av mediehus, for å kartlegge hvilke variabler som 

avdekker systematiske forskjeller mellom plattformene, og hvilke som framhever likheter. For 

det andre skal jeg sammenlikne de tre avisene med hverandre for å se i hvilken grad de følger 

de samme tekstnormene. Og ikke minst, for det tredje, skal jeg undersøke hvor mange av 

nyhetene som publiseres på både papir og nett, og om det finnes noen fellestrekk ved nyheter 

som vandrer fra papir til nett eller fra nett til papir, sammenliknet med nyhetene som forblir 

på én plattform. 

 

7.3.1 Datainnsamling og -behandling 

Analysen bygger på samtlige tekster som er redaksjonelt behandlet92 og publisert åpent i VG, 

Dagbladet, Aftenposten, VG Nett, Dagbladet.no og Aftenposten.no onsdag 10.10.2012 og 

                                                 
91 Det nærmeste må være Noci og Salaverrías skille mellom nyhetssjangere, fortolkende sjangere, dialogiske 

sjangere, meningssjangere og «infographics» fra 2003, gjengitt i Palacios og Noci (red.) 2009:26. 

92 Det innebærer at leserbidrag i digitale kommentarfelt og på det digitale forumet VG Debatt er utelatt. Disse 

blir kun etterhåndsmoderert og gjennomgår ikke den samme redaksjonelle prioriteringen som annet stoff.  
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torsdag 4.4.2013. Det betalte nettavisstoffet på VG+ og Dagbladet Pluss er holdt utenfor.93 De 

to dagene er tilfeldig valgt og er ment å representere normale nyhetshverdager. Til sammen 

gir dette et materiale på 1245 tekster, hvorav 957 faller innenfor min definisjon av nyheter (se 

avsnitt 3.4.1). 

Ideelt sett burde studien ha dekket en konstruert uke, siden ulike sjangere og temaer 

publiseres på ulike ukedager. Skulle jeg hatt kapasitet til å gjøre det, kunne jeg imidlertid ikke 

ha kodet samtlige tekster for hver dag, men måtte ha gjort et utvalg. I sin komparative studie 

avgrenser f.eks. Turid Øvrebø (2012) seg til å kode førstesidesakene i papiravisene og de seks 

øverste nettnyhetene på ulike tidspunkter. Da får vi et godt bilde av hvilke saker mediene selv 

løfter fram, men det går på bekostning av bredden i nyhetsmiksen. Alternativt kunne jeg som 

Jannie Møller Hartley (2011:165) kodet samtlige tekster eller nyheter, men valgt færre 

variabler. Hartley koder alle nyhetene i sju danske nettaviser gjennom to uker etter enkelte 

overordnete variabler (byråstoff/egenproduksjon; redigert/uredigert byråstoff; 

sitatpotensial/«solonoler» i egenproduksjonen) og går i dybden på seks av dagene 

(egenresearch/pressemelding/originalplattform/énkildesoppfølginger; stoffområde). Michael 

Karlsson (2013) har tilsvarende samlet samtlige frontsidenyheter i seks nettaviser over tre 

ulike uker, men koder bare for variabelen stoffområde. I mitt tilfelle trenger jeg atskillig flere 

variabler for å dekke inn mange nok potensielle sjangertrekk.  

Mitt utvalg inneholder til sammen dobbelt så mange nyheter som Øvrebøs (2012) og 

over ti ganger så mange som Engebretsens (2007), som er de to studiene med flest 

sammenliknbare variabler. Det bør borge for en analyse som kan utfylle det bildet som disse 

og liknende studier gir.  

Ukedagene onsdag og torsdag er valgt for å unngå en overrepresentasjon av typisk 

helgerelaterte temaer som fotballreferater (søndag/mandag), snart-helg-kuriosa (fredag) og 

bilagsstoff (fredag/lørdag). Likevel inkluderer materialet bl.a. Dagblad-magasinet «Inne & ute 

– interiør, livsstil og reise» (onsdag – riktignok med bare én nyhet) og et ekstra stort 

økonomimagasin i Aftenposten (torsdag). Det må jeg ta høyde for når jeg skal tolke tallene. 

En nærmere diskusjon om validitet skal jeg komme tilbake til i avsnitt 7.3.2. 

Papiravisene er kjøpt inn som fysiske eksemplarer. I den grad det er avvik mellom 

papirversjonen min og den versjonen som er arkivert i Retrievers database Atekst, forholder 

jeg meg til papireksemplaret. Jeg koder ikke Aftenpostens aftenutgave, som jeg regner for en 

lokalavis for Oslo.94  

Nettekstene har jeg samlet inn på to måter parallelt, for å være sikker på å få med meg 

alle de publiserte sakene. For det første har jeg lastet ned de tre nettavisenes frontsider jevnlig 

i løpet av døgnet, i praksis mellom fem og åtte ganger daglig. I tillegg har jeg med jevne 

mellomrom lastet ned seksjonsforsider som gir lister over det nyeste publiserte materialet. Til 

sammen gir dette lenker til de aller fleste av dagens publiserte saker. Videre har jeg søkt opp 

                                                 
93 På dette tidspunktet hadde Aftenposten.no ikke noe betalt innhold på nett, men fra 23.11.2013 måtte ikke-

abonnenter betale for alle saker de leste, utover åtte gratis saker i uka.  

94 Fra 1.1.2013 var ikke aftenutgaven lenger aftenutgave, men ble levert sammen med morgenavisa. 
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de aktuelle datoene i nettavisbasen til Atekst, som er nokså fullstendig, ifølge Arne Holthe i 

Retriever (pers. kom. 12.10.2012). Dette gir meg en nær komplett oversikt over alle saker som 

er publisert eller sist oppdatert på den aktuelle datoen i de tre nettavisene. Noen ganske få 

saker som bare har ligget ute en kort stund og deretter blitt fjernet, risikerer jeg å ha gått glipp 

av, men disse vil til gjengjeld ikke være særlig dominerende for diskursen. Både frontsidene, 

seksjonssidene og de enkelte artiklene har jeg lagret med referanseverktøyet Zotero, som gjør 

dem tilgjengelige og klikkbare i original form når som helst.  

Som vi så i kapittel 5, opererer alle de tre nettavisene med ulike underdomener med 

egne navn. Minmote.no (VG Nett), Kjendis.no (Dagbladet.no) og Osloby.no (Aftenposten.no) 

er noen eksempler. Her har moderavisa redaktøransvar og ofte sin egen hovedlogo på sidene. 

I tillegg samarbeider nettavisene med mer frittstående nettsteder, som Klikk.no og Dinside.no, 

og presenterer nyheter fra dem på sin egen frontside. Både papir- og nettutgaven av 

Aftenposten har dessuten stoffutvekslingsavtaler med en rekke lokal- og regionaviser. Det 

fører særlig til at Aftenposten.no publiserer mange lokale sportsnyheter gjennom det store 

avissamarbeidet «100 % sport». Felles for alle disse tilfellene er at jeg må avgjøre hvorvidt 

tekstene på slike domener tilhører de nettavisene jeg skal kode, eller ikke. For leseren kan det 

være svært uklart hvor én nettavis egentlig slutter og en ny begynner. 

Jeg har valgt å kode alle slike «portalnyheter» (Karlsson 2010:47) som blir presentert på 

fronten av VG Nett, Dagbladet.no eller Aftenposten.no. For leserne framstår de som en 

integrert del av nettavisas innhold. I tillegg har jeg kodet samtlige publiseringer på Kjendis.no 

de aktuelle dagene, siden Dagbladet.no visuelt likestiller denne seksjonen med de andre i 

hovedmenyen sin. VG Netts MinMote.no blir til sammenlikning plassert sammen med de 

eksterne domenene i VG Netts meny.95 Nyheter fra Osloby.no har jeg valgt å holde utenfor, 

selv om dette er en hovedseksjon hos Aftenposten.no. Grunnen er at Osloby primært er en 

lokalnettavis for Oslo, slik Aften er det på papir. Selv om også noen oslonyheter med 

riksinteresse havner på Osloby.no, ville grunnlaget for å sammenlikne med riksavisene VG 

Nett og Dagbladet.no blitt dårligere om jeg tok seksjonen med, enn når jeg nå holder den 

utenfor. Derimot inkluderer jeg de lokale sportsnyhetene fra de samarbeidende nettavisene, 

siden disse seksjoneres sammen med det øvrige sportsstoffet og ikke markeres som lokalstoff 

på noen annen måte enn at de sjelden er tilgjengelige via fronten. Som regel er det 

journalistens e-postadresse som gir det klareste signalet om stoffsamarbeid.  

Lesergenerert innhold koder jeg hvis det er redaksjonelt behandlet. Det vil si at 

kronikker, debattinnlegg og liknende som er utvalgt og presentert av redaksjonen, teller med, 

mens jeg ikke gjør noe forsøk på å kode den digitale diskusjonen på VG Debatt eller i 

nettavisenes kommentarfelter.   

Jeg koder samtlige tekster ut fra tre overordnete variabler for å få en grov oversikt over 

hvordan sjanger og stoffområde fordeler seg på papir og nett. De tekstene som er nyheter, 

                                                 
95 Tre av de fire MinMote-sakene som ble publisert disse to dagene, var uansett tilgjengelig via fronten og ble 

kodet av den grunn, så statistikken ville ikke blitt nevneverdig påvirket om jeg hadde likestilt denne seksjonen 

med Kjendis.no. 
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koder jeg deretter videre etter en rekke mer detaljerte variabler. Variablene spesifiserer jeg 

nærmere i avsnitt 7.3.3 og 7.3.4.  

Kodingsenheten er den enkelte artikkel. Jeg har ikke kapasitet til å måle 

spaltecentimentere eller telle antall ord i hver enkelt tekst, slik bl.a. Andenæs (2007) og 

Engebretsen (2007) har gjort (men se avsnitt 7.3.4.9 om tekstlengde). Til gjengjeld kan jeg 

kode et større antall saker. For nettavisenes del gir en artikkelbasert statistikk et godt inntrykk 

av hva leserne faktisk møter. Når man klikker seg inn på en sak fra nettavisas frontside, er det 

ofte umulig å vite på forhånd om man kommer til en kort eller lang tekst. I papiravisa vil 

tekstens lengde og presentasjonsomfang i større grad påvirke hvilke saker som faktisk blir 

lest. For å motvirke store skjevheter har jeg derfor også kodet hver sak for sin tradisjonelle 

hovedsjanger, så det skal være mulig å skille mellom f.eks. notiser og reportasjer.  

Kodingsenheten «artikkel» eller «sak» er likevel ikke helt entydig. Hvor omfattende må 

et tekstfragment være for å telle som en sak? Er et lite bilde med en kort bildetekst å regne 

som en egen sak? Og i den andre enden av skalaen: Hvor omfattende kan et oppslag være før 

jeg må regne det som flere saker? I en pilotstudie (se avsnitt 7.3.2.2) regnet jeg først 

papiravisas undersaker som egne saker, men fant etter hvert ut at det til sammen gav et helt 

feilaktig inntrykk av papiravisas kildebruk og teksttyper, ettersom undersakene som regel 

bestod av en case eller en samtidig imøtegåelse fra en enkelt kilde. I de tilfellene der samme 

sak fantes på nettet, var disse undersakene som regel integrert i hovedsakens brødtekst. 

Papiravisas oppdeling i hoved- og undersaker framstod dermed primært som et layoutteknisk 

grep for å gi leseren flere innganger til teksten. Et minstekriterium for at en tekst skal regnes 

som en egen sak i statistikken, er derfor at den kan fungere som et selvstendig avisoppslag. 

Denne definisjonen gjelder både papir- og nettekstene. Som kompensasjon innfører jeg 

«antall undersaker» som en egen variabel, ut fra en hypotese om at tekstene fragmenteres mer 

på papir – se avsnitt 7.3.4.10. 

«Saken» som kodingsenhet kompliseres ytterligere av direktesendinger og ulike typer 

livestudioer på nettet. Disse er åpenbart en del av den moderne nyhetsjournalistikken og bør i 

utgangspunktet inkluderes i utvalget. Imidlertid blir det ofte vanskelig å kode dem etter de 

samme variablene som mer tradisjonelle tekster. De inneholder svært lange sekvenser med 

skrift og/eller video som det kan være vanskelig å lagre, slik at det bli umulig å vurdere den 

totale kildebruken og liknende. De lange teksttrådene kan dessuten gi villedende utslag for 

blant annet gjennomsnittslengde «per sak» i den totale statistikken, og det spørs på mange 

måter om det er rimelig å likestille den omfattende løpende direktedekningen med hver av de 

mange småtekstene som gjerne publiseres om den samme saken parallelt. I dette materialet 

har jeg valgt å registrere livesendingene i VG Direkte og Dagbladets nyhetsstudio som 

enkeltsaker.96  I praksis innebærer det Vågå-rettssaken og Hjalmar Andersens begravelse, som 

er en blanding av løpende rettsreferat, dialog med leserne og intervjuer med involverte aktører 

og eksterne eksperter. Her finner vi en del elementer som kan registreres med de variablene 

                                                 
96 Aftenposten.no hadde ikke noe direktestudio disse dagene. 
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jeg har valgt, som grad av tilstedeværelse, bruk av video, hovedtittel og ingress i øyeblikket. 

Av grunnene nevnt over har jeg imidlertid unnlatt å kode mange av variablene, blant annet 

kilder, lenker, lengde og bildebruk. Fotballdekningen på VG Live97 har jeg derimot ikke kodet 

som nyhetssaker i det hele tatt, da det gjenstår for få relevante kategorier. Denne 

undersjangeren er en blanding av løpende kampreferat og statistikk uten andre 

nyhetsjournalistiske elementer. Den beskrives best med andre kriterier enn dem jeg setter opp 

her.  

Dataene er registrert i Excel og overført til SPSS. De fleste utregningene er gjort i 

SPSS, men enkelte variabler lot seg best kombinere i Excel. Jeg har stort sett gjort enkle 

frekvens- og krysstabellanalyser for å finne fram til hovedtendensene i materialet. Derfor har 

jeg ikke prioritert å regne ut om hver enkelt forskjell er statistisk signifikant. Poenget er heller 

å kartlegge deler av terrenget så jeg kan velge representative eksempler til kvalitative 

casestudier senere.  

 

7.3.2 Validitet  

Undersøkelsens validitet beror på den definisjonsmessige validiteten, altså om dataene er 

relevante nok til å gi svar på problemstillingen, og på reliabiliteten, altså om dataene blir 

samlet inn, bearbeidet og analysert på en vitenskapelig holdbar måte (Østbye mfl. 2002:39f).  

 

7.3.2.1 Definisjonsmessig validitet 

Den definisjonsmessige validiteten henger sammen med hvilken problemstilling jeg søker 

svar på. Det er for eksempel opplagt at denne innholdsanalysen ikke alene kan svare på 

hovedproblemstillingen for avhandlingen, siden sjanger- og tekstmening ikke uten videre kan 

kvantifiseres. Og selv om jeg holder meg til trekk som kan telles, kan jeg heller ikke 

generalisere fra denne studien til norske nett- og papiraviser i sin alminnelighet, siden de tre 

største aktørene ikke er representative for hele feltet. Videre må jeg være forsiktig med å 

generalisere fra disse to dagene til en typisk uke i de tre avishusene, siden det vil variere med 

ukedagene hva slags tekster og sjangere som blir publisert, jf. formatanalysen i kapittel 6.  

Men dersom formålet mitt er å undersøke hva slags tekster som totalt presenteres i våre 

tre største papir- og nettaviser på to tilfeldige dager midt i uka, er validiteten god. I forhold til 

mange tidligere studier er det en styrke at jeg koder absolutt alle tekster som blir publisert i 

løpet av en dag. Det gir et mer komplett bilde av tekstuniverset i de aktuelle avisene. Studier 

der forskeren koder færre saker per dag og heller strekker undersøkelsen over flere dager 

(f.eks. Engebretsen 2007, Øvrebø 2012, Brurås 2013), gir bedre validitet hvis formålet for 

eksempel er å generalisere om hvilke saker som framheves mest i løpet av en vanlig uke. Min 

metode gir derimot bedre validitet hvis vi spør hva det totale nyhetstilbudet til norsk 

rikspresse består av på en vanlig dag midt i uka.  

                                                 
97 Dagbladet.no og Aftenposten.no hadde ikke noe åpent, direkte sportsreferat disse dagene. 
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En innvending kan være at utvalget blir ekstra sårbart for tilfeldige store saker i 

nyhetsbildet når dataene stammer fra bare to dager. Jeg mener likevel at dette problemet kan 

minimeres. For det første er det totale antallet tekster så stort (N = 1245) at en liten overvekt 

av nyheter i den ene eller andre retningen neppe vil påvirke resultatet mye. De store 

fellessakene som dominerte nyhetene disse dagene, var Ingar Sletten Kolloens biografi om 

dronning Sonja (onsdag), rettssaken mot Vågå-ordfører Rune Øygard (onsdag), Niels 

Hertzbergs dødsfall i Brasil (torsdag) og bisettelsene av henholdsvis Eivind Rølles og Hjalmar 

Andersen (torsdag). Rettssaken og bisettelsene ble dekket spesielt tett i nettavisene og 

genererte mange oppslag. Det kan gi litt forhøyete prosenttall for krim- og kjendisstoff i 

statistikken. Samtidig er det nokså representativt at nettavisene dekker slike løpende hendelser 

mest mulig direkte, med livefeeder, videointervjuer og gjentatte oppslag. Med tanke på andre 

variabler som metode, opphav, kilder og modaliteter (se avsnitt 7.3.4) styrker det derfor 

analysen at jeg fanger opp noen slike saker. 

For det andre vil slike store og uvanlige nyhetshendelser påvirke enkelte variabler mer 

enn andre. Stoffområde og kildetyper er kanskje mest utsatt, mens det ikke nødvendigvis vil 

gi noen slagside til statistikken over dobbeltpublisering, opphav, metode, kildeantall, 

interaktivitet, tittelspråk osv. (jf. avsnitt 7.3.3 og 7.3.4). For de aller fleste variablene vil 

dagens nyhetsbilde neppe gi vesentlige utslag når alle saker regnes med. 

For det tredje er det høyst relevant å framheve likheter og forskjeller mellom avisene, 

siden de forholder seg til det samme nyhetsbildet. Det styrker den definisjonsmessige 

validiteten at avisene er målt på samme dag. Dette blir også en liten forsikring mot å 

vektlegge tilfeldige utslag. De tendensene som går igjen hos alle konkurrentene, er mer 

sannsynlige tegn på generelle tekstnormer enn trekk som varierer sterkt fra avis til avis.  

For det fjerde går det an å kontrollere graden av tilfeldige utslag ved å sammenlikne 

statistikken for de to dagene med hverandre, særlig når det gjelder de mest utsatte variablene. 

Hvis mønsteret likner fra dag til dag, er det mer sannsynlig at vi har funnet en tendens, enn 

hvis det er tydelige avvik.  

 

7.3.2.2 Reliabilitet 

I avsnittet om datainnsamling (7.3.1) redegjorde jeg for hvordan jeg har samlet inn data, 

operasjonalisert kodingsenhetene og registrert dem i databaser. Hvorvidt jeg får registrert alt 

jeg skal, og om alle variablene kodes riktig, er et spørsmål om reliabilitet. 

Kombinasjonen av automatisk Atekst-søk og manuelt søk på front og seksjonssider gjør 

det som sagt svært sannsynlig at jeg har funnet alle nettpublikasjoner som har blitt liggende 

mer enn noen få minutter. Likevel er det to vesentlige reliabilitetsspørsmål som angår 

nettekstene.  

For det første finnes det ingen arkiver over nettavisfrontene. Atekst lagrer bare selve 

sakene, så jeg har selv lastet ned nettfrontene mellom fem og åtte ganger hver av de to 

dagene. Likevel mangler jeg fronthenvisninger til noen av sakene. Det gjelder 12 % av VG 

Nett-nyhetene, 14 % av Dagbladet.no-nyhetene og hele 38 % av Aftenposten.no-nyhetene. 
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Det kan bety at disse aldri fikk sin egen presentasjon på fronten, men kun var tilgjengelig via 

«siste nytt»-lister eller seksjonssider. I Aftenposten.no gjelder dette veldig mange 

sportsnyheter som opprinnelig er laget av samarbeidende nettaviser som Bt.no, Aftenbladet.no 

eller Adressa.no, og som automatisk dobbeltpubliseres også på Aftenposten.no, men sjelden 

legges manuelt ut på fronten. Når det ikke finnes noen fronthenvisning, er det jo korrekt at 

denne ikke forekommer i statistikken heller. I andre tilfeller kan imidlertid årsaken være at 

fronthenvisningen lå ute i et så kort tidsrom at jeg ikke fikk fanget den opp. Da er det en 

svakhet ved statistikken at den mangler. Likevel gjelder nok dette svært få saker. Jeg lastet 

ned frontene flere ganger på torsdagen (8) enn på onsdagen (5-6), men likevel mangler jeg 

flest henvisninger fra torsdagen, i alle tre nettaviser. Vi skulle forvente en motsatt 

sammenheng hvis jeg systematisk mistet henvisninger ved å laste ned frontene for sjelden. Jeg 

velger derfor å tolke frontsidedataene som så fullstendige som praktisk mulig. 

For det andre forandrer nettekster seg over tid. Nyheter oppdateres med ny informasjon, 

og presentasjonen på fronten endres for å skape flere klikk (se f.eks. Bjerke 2012:220f, 

Steensen 2009a:103, Gynnild 2008:136). Hvilken versjon av teksten skal jeg da analysere? 

Det mest bekvemme er å vente en dag eller to og så laste ned den sist oppdaterte utgaven. Det 

gir også best systematikk i materialet. En klar ulempe er imidlertid at det ikke gir et 

representativt bilde av hvordan nettavisa fortonte seg for samtidige lesere. Noen leste nyheten 

da den bare var et kort avsnitt på noen få linjer, andre kom inn etter at bilder og kilder var på 

plass, og atter andre fikk se oppsummeringen av hvordan det var gått til sist. Av samme grunn 

er det urimelig bare å laste ned førsteversjoner av tekstene. Det er dessuten vanskelig av 

praktiske årsaker.       

Min datainnsamling blir isteden en hybridmetode, der jeg har gått jevnlig inn på de tre 

nettavisene i løpet av dagen og lastet ned de siste nyhetene slik de da har framstått. Dette 

gjelder de fleste tekstene i materialet. Senere har jeg brukt Atekst-databasen til å supplere 

materialet med de sakene jeg ikke har fanget opp manuelt. Atekst lagrer bare den nyeste 

versjonen av teksten, så tekstene herfra er ofte noe mer oppdatert enn dem jeg har lastet ned 

selv. Til sammen tror jeg dette gir et realistisk bilde av hvordan nettavisa arter seg for en 

vanlig leser, med ferske, halvgamle og dagsgamle saker om hverandre.  

Siden jeg har lastet ned nettfrontene flere ganger om dagen, hender det at samme sak 

figurerer med ulike titler og ingresser. Da har jeg kodet den første versjonen. Dermed er det 

ikke nødvendigvis full korrespondanse mellom frontversjon og tekstversjon, men det påvirker 

i praksis ingen andre variabler enn den som måler om tittelen er den samme i saken som på 

fronten – og der gjelder det eventuelt bare noen få tilfeller. 

Et annet reliabilitetsspørsmål gjelder selve kodingen: Hvordan kan jeg være sikker på at 

tekstene er kodet korrekt og konsistent? Spørsmålet er spesielt viktig når kodingskategoriene 

dels bygger på skjønn, slik flere av mine gjør (se avsnitt 7.3.3 og 7.3.4). Hvis flere personer 

skal kode hver sin del av materialet, er det naturlig å teste interkoderreliabiliteten ved å kode 

et utvalg av de samme tekstene og sammenlikne, slik at man kan forbedre kriteriene og prøve 

på nytt fram til samsvaret blir godt nok (Østbye mfl. 2002:229f, Beyer 2012:80). Hvis 
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reliabilitetsmålet er godt, kan det styrke resultatene at det er brukt flere kodere. Jeg har 

derimot kodet alle tekstene selv. Det sikrer at kategoriene er forstått på samme måte hele 

veien, og styrker det aspektet ved reliabiliteten. Ulempen er at jeg ikke vet om en annen 

forsker ville ha tolket tekstene på samme måte. For å bøte på det gir jeg i avsnitt 7.3.3 og 

7.3.4 en grundig beskrivelse av hver variabel og analysekategori. Hvert tvilstilfelle er notert 

og begrunnet i et eget dokument (ikke vedlagt her), og jeg trekker inn eksempler på disse 

underveis for å markere hvor jeg har satt grensene. Med tanke på at studien primært skal angi 

hovedtendenser og fungere veiledende for valg av kvalitative analysetekster, mener jeg denne 

framgangsmåten er forsvarlig.    

For å prøve ut hvilke variabler og kategorier som fungerer i praksis, gjennomførte jeg 

som nevnt en pilotstudie med 89 tekster som ikke inngår i materialet (én hel papiravis og 36 

nettekster). Pilotstudien førte til at jeg forkastet noen variabler, innførte enkelte nye og 

presiserte eller omdefinerte flere kategorier. I neste hovedavsnitt skal jeg redegjøre for de 

variablene jeg satt igjen med. For hver variabel skal jeg også formulere en hypotese som kan 

etterprøves.   

 

7.3.3 Variabler som gjelder samtlige tekster 

For alle tekstene i materialet noterer jeg tittel og ingress på papiravisforside/nettfront og i 

selve oppslaget. Jeg vurderer også hvilken tradisjonell sjangerfamilie og eventuelt 

hovedsjanger teksten ligger nærmest. Dessuten undersøker jeg om teksten også er publisert på 

motsatt plattform, hvor den i tilfelle ble publisert først, og om det er gjort endringer mellom 

publiseringene. 

 

7.3.3.1 Sjangerfamilie og hovedsjanger  

Siden jeg ønsker å si noe om nyhetssjangrene, kan det virke unødvendig å kode de andre 

sjangrene i det hele tatt. Men et vesentlig spørsmål er hvor dominerende nyhetssjangrene er 

innenfor den totale avisdiskursen, og hvilke sjangere de eventuelt fortrenger eller erstattes av. 

Derfor plasserer jeg hver av de journalistiske tekstene i en av sjangerfamiliene kommentar, 

feature eller nyhet – eventuelt «annet» hvis jeg er i tvil. Tekster som er sendt inn av lesere og 

presentert redaksjonelt som leserinnlegg, debattinnlegg eller kronikk, koder jeg som 

leserbidrag.   

Nyhetstekstene klassifiserer jeg videre i tre hovedsjangere som er gjengangere i 

faglitteraturen: notisen, nyhetsmeldingen/-artikkelen og nyhetsreportasjen. Hensikten er både 

å sammenlikne hvordan disse kategoriene fordeler seg på de to plattformene, og å kunne 

justere statistikken for slike forskjeller, jf. avsnitt 7.3.1. En tilleggseffekt ved denne kodingen 

er at jeg kan sammenlikne tallene mine med f.eks. Engebretsens, jf. avsnitt 8.2. 15 % av de 

skandinaviske nettnyhetene i hans materiale var notiser, definert som «en overflatisk 

registrering av en nyhetshendelse som verken redegjør for detaljer eller bakgrunn» 

(Engebretsen 2007:57). Slik kan de tre hovednyhetssjangrene beskrives for mitt formål: 
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Notisen er kort og sammenfatter en nyhet på noen få setninger, ofte uten verken 

intervjuer eller bilder. På papir har notisen sjelden ingress, den står uten byline og er typisk 

plassert i margen et sted hvor den fyller ut layouten som en såkalt plugg (Vestad og Alme 

2002:60, Hoff 1998). I nettavisene er notisene gjerne mer utfyllende og kan ha byline, siden 

de ikke har samme visuelle funksjonen som på papir. Vi kan derfor spørre i hvilken grad det 

gir mening å snakke om notiser på nett. Her har jeg imidlertid valgt å definere nettnyheter 

som er opptil 15 linjer lange, som notiser, for å skille de helt korte nyhetene fra de mer 

omfattende. Disse korte sakene har også en rekke fellestrekk, som at de gjerne er byråsaker 

uten bilde og med få kildehenvisninger. 

Nyhetsmeldingen eller nyhetsartikkelen er en samlebetegnelse på nyhetstekster som er 

mer omfattende enn notisen, men som fremdeles henter all informasjonen fra andre kilder. 

Teksten kan inneholde intervjuer og mangfoldige former for kildebruk, men den bærer ikke 

preg av at journalisten har oppsøkt noen situasjon hun selv kan rapportere fra som 

førstehåndskilde. Litteraturen opererer med mange undersjangere her; noen av dem er 

nyhetsintervju, nyhetsreferat, klassisk nyhet, revidert klassiker, instruerende nyhet, 

høytropende nyhet og nyhetshistorie (Vestad og Alme 2002:60ff, Østlyngen og Øvrebø 

2000:367ff, Frey 2007:8, Hoff 1998).  

Nyhetsreportasjen er basert på journalistens egen øyenvitneskildring fra felten. 

Autentiske scener kombineres gjerne med fakta og intervjuer. Fortellerstemmen kan være mer 

personlig enn i nyhetsmeldingen, men til forskjell fra featurereportasjen har teksten fortsatt et 

aktuelt nyhetspoeng som kjerne. Blant journalister brukes reportasjebegrepet nokså tilfeldig, 

ofte bare om en «utdypende nyhetsartikkel» (Hoff 1998), men her forutsetter jeg altså at den 

inneholder førstehåndsskildringer og tydelig reporternærvær (Steensen 2009b:53, Frey 

2007:17f, Bech-Karlsen 2002:22, Østlyngen og Øvrebø 2000:378). 

Hypoteser for disse variablene: Prosentandelen nyheter er høyere på nett enn på papir. 

Blant nyhetene er det en større andel notiser og reportasjer på papir.  

Kort begrunnelse for hypotesene:98 Det er lettere å lage egensaker innen kommentar og 

feature, og nettet er mest velegnet til å formidle hendelsesnyheter kjapt. Midt i uka vil det nok 

først og fremst gå på bekostning av kommentarjournalistikken, siden feature ofte er 

helgestoff. Aktuelle nyheter kan enkelt utbroderes på nett, mens plassbegrensning, 

publiseringstidspunkt og layoutnormer krever flere helt korte tekster på papir. Tidligere 

forskning tyder også på at flere nettsaker skrives fra redaksjonen (Øvrebø 2012:46). Se for 

øvrig kapittel 5. 

 

7.3.3.2 Distribusjon 

Tekstene i materialet fordeler seg på seks distribusjonskategorier: 

Noen tekster publiseres bare i papiravisa. De kodes som «kun papir». 

                                                 
98 De fleste hypotesene som knyttes til de respektive variablene i dette kapittelet, er fundert på komplekse 

sammenhenger som diskuteres andre steder i avhandlingen. Den korte begrunnelsen jeg gir for hver hypotese, 

skal kun forstås som stikkord til disse drøftingene, som ikke kan gjentas ved hver anledning. 
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Noen tekster publiseres bare i nettavisa. De kodes som «kun nett». 

Noen tekster publiseres først i papiravisa, men legges også ut på nettet i løpet av dagen. 

Nettversjonen kan være mer eller mindre lik papirversjonen. Hvis brødteksten i det store og 

hele er lik og de eneste endringene gjelder paratekster og små justeringer i bildebruk 

(formatene gjør det uansett umulig med en blåkopi), koder jeg teksten som «fra papir til nett 

uendret». Teksten kan også være «uendret» hvis en sak som på papir er oppdelt i hoved- og 

undersak, slås sammen til én sammenhengende tekst på nett, eller motsatt. Hvis teksten 

derimot er forkortet, utvidet eller omskrevet, kodes den som «fra papir til nett redigert».99 

Noen tekster publiseres først i nettavisa, men plukkes opp av neste dags papiravis. Også 

her kan papirversjonen være lik nettversjonen i alt det vesentlige («fra nett til papir uendret»), 

eller den kan være forandret («fra nett til papir redigert»).  

Jeg har brukt både de fysiske papiravisene, nettavisenes egne søkemotorer og ikke minst 

Atekst-basen for å finne dobbeltpubliseringene. I Atekst har jeg for hver tekst søkt etter 

liknende tekster samme dag, dagen før og dagen etter. Jeg forutsetter altså at en papirsak ikke 

ligger mer enn en dag før den eventuelt publiseres på nett, og at nettsaker som er interessante 

for papirredakasjonen, plukkes opp allerede neste dag. I noen tilfeller hvor det er sannsynlig 

at saken er eldre enn én dag, søker jeg lenger tilbake. Det gjelder særlig tekster fra Dagbladets 

Magasinet-bilag, som gjerne kommer på nett flere dager senere.  

En nettsak som jeg også finner i gårsdagens eller samme dags papiravis, tolker jeg som 

opprinnelig skrevet for papir («fra papir til nett», pil 1 og 2 på figur 7.1). Hvis nettsaken 

derimot dukker opp i neste dags papiravis, regner jeg den som en opprinnelig nettsak («fra 

nett til papir», pil 3). Tilsvarende: Papirsaker som lå på nett dagen før, regnes som 

opprinnelige nettsaker («fra nett til papir», pil 4), og papirsaker som dukker opp på nett 

samme dag eller dagen etter, er opprinnelig papirsaker («fra papir til nett», pil 2). 

 

 Dagen før Analysedagen Dagen etter 

Nett Løpende publisering 

 

 

Løpende publisering 

 

Løpende publisering 

 

Papir  

 

 

  

Figur 7.1: Fire varianter av dobbeltpublisering. Modellen er inspirert av Lindholm (2008:49) 

 

Det er selvsagt noen potensielle feilkilder ved å bruke datogrensa som kriterium. Papiravisas 

deadline kan være over midnatt, dvs. at en nettsak som er publisert klokka 01.00, likevel kan 

                                                 
99 Utviklingsredaktør Skjalg Engebø i Aftenposten mener det er upresist å si at en nyhet går «fra papir til nett», 

siden journalisten leverer teksten til begge plattformer samtidig (intervju 10.12.2013). Formuleringen skal forstås 

som at nettsaken holdes tilbake fram til papiravisa har gått i trykken.  
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komme på trykk i samme dags papiravis.100 Det kan også tenkes at en papirsak legges ut på 

nett tidlig om morgenen, før avisa er ferdig distribuert på dørmatter og i avisstativer. I begge 

disse tilfellene kan nyheten bli kodet som «fra papir til nett» selv om den i praksis kom først 

på nett. Aftenpostens utviklingsredaktør Skjalg Engebø påpeker desuten at de av og til har 

holdt papirsaker fra spesielle seksjoner tilbake i flere dager før de legges ut på nett, og 

motsatt, slik at det ikke nødvendigvis holder å søke én dag bakover eller framover (intervju 

10.12.13). Men slike tilfeller vil gjelde forsvinnende få saker i det store materialet. Ofte går 

det dessuten fram av bylinen om saken er skrevet for eksempelvis VG eller VG Nett. 

Et skjønnsmessig spørsmål er hvor mye av originalteksten som må være bevart for at vi 

skal kunne kalle det en omskrivning og ikke en helt ny tekst. Her velger jeg å se det som en 

omskrivning så lenge det finnes tydelige ordrette spor etter originalteksten, selv om de bare 

skulle utgjøre en mindre del av den nye versjonen. En tekst som har samme innhold, men 

gjennomgående er annerledes formulert, regnes derimot som en ny tekst. Ofte vil det da også 

være en annen journalist som står bak.  

Hypoteser for denne variabelen: Færre tekster dobbeltpubliseres i dette materialet enn i 

eldre studier. «Fra nett til papir»-sakene kortes ofte ned eller skrives helt om, mens «fra papir 

til nett»-sakene i større grad er uendret. 

Kort begrunnelse: Teknologien har gjort det stadig lettere å publisere raskt og hyppig på 

nettet, samtidig som en stadig større andel av befolkningen holder seg oppdatert på 

nyhetsbildet i løpet av dagen, bl.a. via mobil. Hendelsesnyheter fra nettet vil ofte virke 

utdaterte på papir neste dag. Papiravisa og de digitale betalkanalene fylles i større grad opp 

med egennyheter som ikke trenger å gå åpent, eller som ikke behøver omskrivning for å 

fungere på nett. Se kapittel 5. 

 

7.3.4 Variabler som gjelder nyhetstekster 

Resten av variablene anvender jeg bare på nyhetstekstene, siden det ligger utenfor 

problemstillingen min å sammenlikne nyhetstekstnormene med andre journalistiske sjangere. 

 

7.3.4.1 Geografisk forankring  

For alle nyhetssakene ønsker jeg å grovkode hva tekstene handler om. Ett aspekt ved 

sjangerfenomenet er jo hvilket felt innholdet hentes fra. Ulik vekting av stoffområder på papir 

og nett kan dermed være et tegn på sjangerforskjeller. For å kartlegge slike forskjeller koder 

jeg først artiklene ut fra innholdets geografiske forankring og dernest ut fra hvilket 

stoffområde innholdet er hentet fra.  

Den geografiske forankringen kan være innenriks, utenriks eller en kombinasjon, som i 

saker om nordmenn eller norske bedrifter i utlandet. Begrepene «innenriks» og «utenriks» har 

                                                 
100 For eksempel har Dagbladet deadline for førsteutgaven kl. 23.30, men kan lage en annenutgave av store deler 

av opplaget omkring kl. 00.30–1.00. I helt spesielle tilfeller kan de dessuten lage en tredjeutgave for Østlandet 

omkring kl. 2–3, pluss ekstrautgaver om morgenen (Frode Hansen, intervju 18.12.13). 
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her en mer generell betydning enn de ofte har som seksjonsparatekster i avisene; utenriksstoff 

behøver for eksempel ikke å handle om politikk eller sosiale spørsmål, men kan dreie seg om 

alt fra sport til forskning.  

Hypotese for denne variabelen: Nettavisene har mer utenriksstoff.  

Kort begrunnelse: Studiene jeg nevnte i avsnitt 7.2, peker i denne retningen. Stoffet er 

enkelt tilgjengelig via byråer og andre medier, men er ikke alltid unikt nok til å få plass på 

papir. 

 

7.3.4.2 Stoffområde 

Stoffområdene er delt i tolv hovedkategorier. Som nevnt i formatanalysen påvirker det 

nødvendigvis forståelsen av stoffet hvilke kategorier vi velger i en slik oversikt, og andre 

kategorier ville gitt andre resultater. Jeg har imidlertid prøvd å holde meg til konvensjonelle 

kategorier som de fleste pressefolk vil gjenkjenne, og som har vist seg å fungere i tidligere 

studier. For eksempel opererer Waldahl mfl. (2002:44, 2009:100f) med et liknende sett 

«nyhetstemaer» i sine store TV-undersøkelser, og nærliggende varianter kan spores hos både 

Øvrebø (2012:47), Karlsson (2013:6), Brurås (2013), Andenæs (2007:9) og Hartley 

(2011:230).  

I kodingen ser jeg bort fra avisenes egenkategoriseringer gjennom seksjonering og 

tagging og prøver isteden å sortere tekstene etter en felles mal. Dette er de tolv kategoriene: 

Politikk/forvaltning: Saker som omhandler vedtak og debatt om offentlig styring. Også 

personvinklete saker som handler om politikere og embetsfolk, regnes hit, så fremt 

nyhetsverdien ligger i deres profesjonelle roller. Noen typiske eksempler er «Frp og Høyre vil 

fjerne formuesskatt og arveavgift» (VG Nett), «Solhjell blir settestatsråd i Entra-saken» 

(Dagbladet) og «Kulturminnefondet avvikles» (Aftenposten). 

Samfunn: Saker som omhandler mellommenneskelige og ikke direkte politiske 

organisatoriske spørsmål i offentligheten – arbeidsliv, utdanning, forskning, helsevesen osv. 

Typisk samfunnsstoff fra materialet er «Likestilte … som pensjonister!» (VG), «Det blir ikke 

Norwegian-streik» (Dagbladet.no) og «En av tre jenter nektes ungdomsskole» (Aftenposten).  

Kriminalitet: Saker som dekker konkrete forbrytelser, inkludert årsaker, konsekvenser 

og rettslige etterspill. Generelle spørsmål om strafferammer etc. regnes derimot som politiske 

saker. «Dørvakt døde etter å ha blitt slått ned» (Aftenposten.no), «Aktor ber om seks års 

fengsel for overgrep og drapstrusler mot jenter» (VG Nett) og «Legger fram bilder av 

ordførerens underliv i retten» (Dagbladet.no) er klare eksempler på krimstoff.  

Ulykker: Saker som dekker konkrete ulykkestilfeller. Som ulykker regnes uforutsette og 

uintenderte fysiske hendelser som gjør skade på folk, dyr eller andre fysiske gjenstander, eller 

som lett kunne ha forårsaket skade. En bedriftskonkurs er dermed ikke en ulykke, men 

næringslivsstoff. Forskning på hvorfor de fleste ulykker skjer i hjemmet, er samfunnsstoff. 

Typiske ulykkesnyheter er derimot «Reddet etter 12 timer i sjøen» (VG), «Parkeringshus 

kollapset i Miami» (Dagbladet.no) og «Barnevogn traff vogntog» (Aftenposten).   
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Sport: Saker som omhandler sportsarrangementer og -foreningsliv. Personorienterte 

nyheter om idrettsutøvere regnes som sportsstoff hvis de bygger på vedkommendes rolle 

innen idretten: «Nå kobles Solskjær til Bolton-jobben» (Aftenposten.no), «Drillo mener 

Braaten ikke gidder nok» (VG Nett), «Klipper av seg håret og vil sette verdensrekord» 

(Dagbladet.no). Men når fribryteren Hulk Hugan får problemer med en sexvideo, er det 

isteden kjendisstoff («Hogan om sex-lekkasjen: – Jeg er helt knust», VG Nett).    

Kultur: Saker som omhandler kulturprodukter, -arrangementer, -foreningsliv og  

-personligheter, særlig innenfor billedkunst, musikk, litteratur, film og scene. Det samme 

forbeholdet gjelder her som for sportsstoffet: Hvis kulturpersonligheter er i nyhetene av ikke-

kulturelle årsaker, kodes ikke saken som kultur, men f.eks. som kjendisstoff: «’Phantom Of 

The Opera’-stjerne til verdensrommet» (VG Nett). Dette er derimot kulturstoff: «Pris til 

svensk mesterverk» (VG), «Starter festival i piratenes tegn» (Dagbladet) og «Her er 

kulturelitens Nobel-favoritter» (Aftenposten). 

Økonomi/næringsliv: Saker som omhandler statens og bedrifters finansielle situasjon og 

disposisjoner. Råd om lesernes privatøkonomi regnes derimot som forbrukerstoff, slik som 

«Høstens beste storbykupp» (Dagbladet). Noen økonomisaker fra materialet er «KappAhl 

raser på børsen» (VG Nett), «NHO bekymret for neste år» (Aftenposten) og «Prisene stiger 

mer enn ventet» (Aftenposten.no).  

Forbruker: Saker som angår lesernes privatøkonomi og forbruksmønster, ofte med 

praktiske råd og veiledning: «Fårikål billigere enn Grandis!» (VG), «Kjøpe ny eller gammel?» 

(Dagbladet), «USA-feber danker ut Thailand» (Aftenposten). Også produktomtaler er 

forbrukerstoff: «’iPad’ holdt ikke vann» (VG).  

Helse: Saker som dekker fysiologiske og mentale sykdommer, plager og skader på 

generell basis – altså ikke enkeltepisoder som «Northug er forkjølet – står over NM» 

(Dagbladet.no). Derimot er det helsestoff når en pasient «- Har et tannlegehelvete etter 

Tyrkia-behandling» (Dagbladet.no), siden saken tar opp ulempene ved å velge tannbehandling 

i utlandet. Som forbrukerstoffet inneholder helsestoffet ofte råd og veiledning rettet mot 

leserens privatliv, men fokuset ligger gjerne på livsstil framfor produkter – selv om grensa er 

flytende: «Helsprek til halvmaraton!» (VG), «Russefesten ender på apoteket» (Aftenposten), 

«Dette er høstens store plageånd» (Dagbladet.no om brennkopper). 

Kjendis: Saker som omhandler kjente personer, og som får sin nyhetsverdi først og 

fremst ved at personene er kjent fra før. Nyheten blir kjendisstoff når den framhever forhold 

som ikke er relevante for vedkommendes profesjonelle virke, slik som privatliv, utseende 

eller ukvalifiserte synspunkter: «Eddie Skoller sier han fungerte som en far for Sissel» 

(Dagbladet.no), «Mette-Marit serverte Sonja tunfisk fra boks første gang de møttes» (VG 

Nett), «Hege Bøkko fant kjærligheten på skøytebanen» (Aftenposten.no). «Abba-Agnetha 

klar for comeback» (Aftenposten) eller «Carly Rae Jepsen hoppet av Bieber-turneen» 

(Dagbladet.no) er derimot kulturstoff.101 Av og til kan kjendisstoffet være mindre 

                                                 
101 Dette skillet kan virke kunstig, i og med at Jepsen, Bieber og Abba-Agneta er store kjendiser og derfor har 

nyhetsverdi i seg selv. Imidlertid er det nødvendig å sette en klar grense så ikke kategorien favner alle saker der 
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personorientert og isteden tematisere kjendisfenomenet, som når VG Nett i artikkelen «Den 

originale ‘Trollmannen fra Oz’-kjolen kan gå for 2,8 millioner kroner» forteller at «over 800 

rekvisitter fra kjente filmer og kjendiser skal selges».  

Kuriosa: Saker som får sin nyhetsverdi ved å omtale noe pussig, morsomt eller 

oppsiktsvekkende som ikke er vesentlig, oftest med ukjente folk – eller dyr! – i hovedrollen. 

Mange nyheter har kuriøse trekk, men i det typiske kuriosastoffet er det den gode historien 

som rendyrkes for sin egen del: En sau med forstoppelse faller ut av en varebil og må reddes 

av politiet (VG), en amerikaner vinner en kakerlakkspisekonkurranse, men dør av det 

(Dagbladet.no), og fotballspillere fra Bryne bruker et drikketrau for kyr som badekar i 

garderoben (Aftenposten.no). I det siste eksempelet er grensa mot kjendisstoffet hårfin, men 

saken passerer som kuriosa fordi hovedpoenget er trauet og ikke personene som bader. På 

papir står kuriosastoffet oftest på notisform.  

 Annet: Saker som ikke passer inn i noen av kategoriene over. Et eksempel er «Derfor 

oppfører du deg rart i heisen», en VG Nett-sak som beskriver en fiktiv heistur fortalt i du- og 

vi-form og forklarer denne ved å referere et seriøst BBC-program om sosial atferd, før leserne 

oppfordres til å dele sine beste heishistorier med hverandre. Rapporten fra kokke-OL (VG 

Nett), siste grafittnytt fra Teknisk ukeblad (VG) og den helsides gladsaken «Sol, sol, sol!» 

(Dagbladet) er også vanskelige å sette i bås.   

Jeg skal være den første til å innrømme at disse tolv kategoriene verken er gjensidig 

utelukkende eller fullstendig dekkende for den stoffbredden vi finner i nyhetene. De er 

analysert fram og operasjonalisert så godt som mulig under pilotstudien, hvor jeg blant annet 

forkastet «forskning» som egen kategori og delte opp «forbruker/helse» og «krim/ulykke» i 

separate kategorier. Under kodingsarbeidet hendte det likevel at jeg savnet en trettende 

kategori. I nyheten «NATO har planer for Tyrkia-forsvar klar» forteller for eksempel 

Aftenposten.no at NATO vil støtte Tyrkia hvis krigen i Syria skulle «velte over tyrkiske 

grenser». Dette er dels politikk/forvaltning, siden det dreier seg om beslutninger i 

maktapparatet, og dels også samfunn, siden krigen på mange måter angår samfunnslivet i de 

involverte landene – men ingen av kategoriene passer helt. I etterkant ser jeg at det kunne 

vært hensiktsmessig med en egen stoffkategori for krig og konflikt.  

En stund vurderte jeg å opprette en rekke underkategorier inspirert av Waldahl mfl. 

(2002:44f), men det ville ikke løst problemet med at mange nyheter berører mer enn én 

hovedkategori. Isteden valgte jeg å tilskrive opptil tre stoffkategorier til hver nyhet, i fallende 

prioritet. NATO-nyheten nevnt over blir dermed primært politikk/forvaltning og sekundært 

samfunn. Kjendissakene kan sekundærkodes ut fra hvilket felt kjendisene tilhører, og 

rettssaker mot kjente politikere kan kodes for både krim og politikk/forvaltning, for å nevne 

                                                                                                                                                         
kildene er kjente fra før – fra popstjerner til politikere og professorer. Ulempen er naturligvis at en del stoff som 

mange vil anse som kjendisnyheter, til og med noen saker fra Dagbladet.nos eksplisitte «Kjendis»-seksjon, ikke 

kommer med i kjendisstatistikken her. Derfor gjelder kriteriet om vinkling på ikke-profesjonelle aspekter 

primært koding på første nivå. Eksempler av typen nevnt over kan kodes som «kjendis» på nivå 2 eller 3 for å 

spesifisere hva slags kultursak det er. 
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noen eksempler. I analysen vil jeg legge mest vekt på hovedkategorien, men jeg vil også 

trekke inn sekundær- og tertiærkategorien for å utfylle bildet. 

Hypotese for denne variabelen: Nettavisene har mer kjendis-, krim- og ulykkesstoff enn 

papiravisene.  

Kort begrunnelse: Tidligere studier (jf. avsnitt 7.2) finner mer krim- og ulykkesstoff på 

nett, og også sterkere person- og kjendisorientering. Dagbladet.nos «Kjendis»-seksjon kan 

dessuten tyde på at dette stoffet er viktig i iallfall deres nettavis, jf. formatanalysen i kapittel 

6. Fordelingen av de andre innholdskategoriene er det vanskeligere å spå noe om.  

 

7.3.4.3 Nyhetsmateriale 

Fordi nettavisene publiserer nyhetene løpende, kan de på en helt annen måte enn papiravisene 

fange dynamikken i samtidige hendelser og rapportere nærmest direkte med både skrift, 

bilder, lyd og video. Dermed er det en naturlig hypotese at nettavisene prioriterer 

hendelsesnyheter sterkere enn papiraviser, slik Øvrebø (2012:44) har dokumentert. For å teste 

hypotesen koder jeg hver nyhet for om den omtaler en fysisk hendelse eller et abstrakt 

forhold. Med fysiske hendelser mener jeg da situasjoner man i teorien kan observere og 

rapportere fra – fra bankran til prisutdelinger. Abstrakte forhold dreier seg derimot om 

tilstander, avgjørelser eller synspunkter med nyhetsverdi – fra gravende 

korrupsjonsavsløringer til verbale utspill fra politikere. 

For videre å kartlegge hvor oppdatert de respektive plattformene dekker fysiske 

hendelser, skiller jeg mellom hendelser som er avsluttet (trafikkulykke), og hendelser som 

fremdeles pågår når saken publiseres (livedekning av rettssak). I hvert tilfelle noterer jeg også 

om hendelsen oppstod uforutsett, eller om journalistene visste om den på forhånd og kunne 

forberede seg på dekningen.  

Et problem jeg ikke fikk fanget opp i pilotstudien, gjelder omtale av fysiske hendelser 

som ikke har skjedd ennå: «Two Door Cinema Club [kommer] til Oslo» (Dagbladet.no). Slik 

forhåndsomtale har jeg valgt å sortere i kategorien «fysisk hendelse, uklart», i mangel av en 

egen kategori. 

For de abstrakte nyhetene viste pilotstudien at det gir det liten mening å kode for 

avsluttet/pågående eller planlagt/spontan. Jeg har heller ikke funnet andre underkategorier 

som er spesielt relevante her. Imidlertid vil variabelen «nyhetsramme» (jf. avsnitt 7.3.4.11) 

fange opp noen vesentlige nyanser. 

Mange nyheter ligger i grenseland mellom konkret og abstrakt. Innen 

rettsjournalistikken har jeg for eksempel valgt å kode saksøkinger, straffepåstander og 

dommer som abstrakte, siden de hovedsakelig refererer til språkhandlinger og ikke fysiske 

forhold. Derimot koder jeg en pågripelse som fysisk, siden den innebærer at en person flyttes 

fra ett sted til et annet. En nyhet som slippes på en pressekonferanse, kan være abstrakt hvis 

det er de verbale utsagnene som gis mest oppmerksomhet i teksten, men den kan også kodes 

som fysisk hendelse hvis journalisten isteden setter selve pressekonferansen i sentrum. 

Nøyaktig hvor grensa går, må vurderes i hvert tilfelle.  



135 

 

To tvilstilfeller som begge angår USAs president Barack Obama, kan illustrere 

vurderingene jeg har gjort. VG Nett-nyheten «Obama slår tilbake mot Irak-kritikk» refererer 

en tale presidenten har holdt på et stort valgkampmøte. Det er bilde av Obama på talerstolen, 

og den fysiske konteksten er beskrevet tidlig i brødteksten: «Det var riktig å hente styrkene 

våre hjem, sa Obama i en tale til 15.000 frammøtte i Columbus.» Selv om mye av teksten er 

viet de verbale utsagnene, koder jeg denne saken som «fysisk hendelse, avsluttet, planlagt». 

Nyheten er i praksis en dekning av det fysiske valgkamparrangementet. 

Senere samme dag publiserte VG Nett nyheten «Obama: Var for høflig i Romney-

debatt», som refererer hva presidenten har sagt i et radiointervju. I motsetning til 

valgkampmøtet er det ikke her noe arrangement som journalistene kan sendes ut for å dekke. 

Det står ikke noe i brødteksten om selve intervjusituasjonen, og videoen som illustrerer saken, 

viser en annen og tidligere tv-debatt. Saken er dermed utelukkende fokusert på det verbale 

utspillet, og jeg koder nyheten som et «abstrakt forhold». 

Hypotese for denne variabelen: Nettavisene har en større andel nyheter om fysiske 

hendelser enn papiravisene. 

Kort begrunnelse: Hendelsesnyheter er fellesstoff, og løpende publisering gjør det 

lettere å være tidlig ute med oppdateringer og følge utviklingen i saken. Se avsnitt 2.1 og 

kapittel 5. 

 

7.3.4.4 Journalistisk metode 

En vesentlig komponent i klassiske journalistiske sjangerbeskrivelser er som nevnt i hvilken 

grad journalisten selv er førstehåndskilde til opplysningene. Som en egen variabel registrerer 

jeg derfor om det ser ut til at journalisten har vært ute i felten eller ei. Hypotesen er at 

papirjournalistene forlater kontoret oftere fordi de har bedre tid, og at det avspeiles i tekstene 

(jf. Øvrebø 2012:46, Hjeltnes mfl. 2007:90, Journalisten nr. 9 2006). Skildringer og 

observasjoner i teksten kvalifiserer for «eksplisitt tilstedeværelse», som når Aftenposten 

skriver at «Det blåser en sur vind over jordene, og det er snø i luften. Derfor haster det med å 

få avlingen av årets gresskar i hus. Kunert har fått hjelp av tre naboer fra familien Kennedy».  

Hvis teksten røper at journalisten har vært på stedet, samtidig som nyheten ikke preges 

nevneverdig av det, koder jeg for «implisitt tilstedeværelse». Et eksempel kan være denne 

setningen i et ellers ordinært intervju i VG: «– […] Det er kjekt å være tilbake her, sier 

Berisha mens Drillo gjør intervjuer rett ved siden av ham.» Implisitt tilstedeværelse kan det 

også være hvis saken har situasjonsbilder av de viktigste kildene eller omgivelsene uten at 

verbalteksten viser at journalisten har vært til stede.102 I teorien kan den skrivende journalisten 

da ha gjort intervjuene over telefon, mens fotografen reiste ut alene.  

Begge de nevnte kategoriene forutsetter at informasjonen journalisten fikk på stedet, har 

en relativt framtredende plass i nyheten, enten det er observasjoner eller intervjusitater. Hvis 

                                                 
102 Man kan innvende at denne definisjonen diskriminerer fotojournalistene, siden jeg krever den skrivende 

journalistens nærvær for at tilstedeværelsen skal være eksplisitt. Imidlertid er fotojournalistisk tilstedeværelse en 

egen variabel i den visuelle delen av analysen, se avsnitt 7.3.4.16 om bildebruk. 
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feltarbeidet begrenser seg til å finne en case som kan krydre en nyhet som ellers hovedsakelig 

er skrevet med skriftlig eller telefonisk kildekontakt, koder jeg for «uklart/begge». «Begge» 

betyr da at feltarbeidet fins, men kommer som et supplement. Et eksempel er Aftenpostens 

«Vi kjøper med god samvittighet», der hovedpoenget er et telefonintervju med en amerikansk 

gründer, kontekstualisert med sitater fra Financial Times og en kommentar, sannsynligvis 

også over telefon, fra en bransjedirektør i Virke. Men journalisten har i tillegg oppsøkt en 

brilleforretning, tatt bilde av en kunde og gitt henne én replikk i saken, så feltarbeidet er ikke 

fraværende. «Uklart/begge»-kategorien bruker jeg også hvis brødteksten ikke viser 

tilstedeværelse og det er uklart om bildet er tatt i situasjonen eller er et arkivfoto. 

Hvis ingenting tyder på noe annet, koder jeg saken som «ikke på stedet». 

Hvis teksten er hentet fra et nyhetsbyrå eller en samarbeidende avisredaksjon, er det 

ikke den publiserende avisas egen journalist som har vært på stedet. Jeg velger likevel å kode 

for arbeidsmetoden til den journalisten som har skrevet saken, enten vedkommende kommer 

fra NTB, Bergens Tidende eller VG. Jeg er mest ute etter hvordan teksten oppleves for 

leseren, og ikke så mye hvilken journalistisk innsats hver enkelt redaksjon har lagt ned. 

Samtidig koder jeg disse tekstene for henholdsvis «byrå» eller «sampublisering produsert av 

annen lokal-/regionavis» på den neste variabelen, opphav. Da kan metodekoden eventuelt 

vaskes mot opphavskoden senere. 

Hypotese for denne variabelen: Papirnyhetene reflekterer oftere tilstedeværelse i felten 

enn nettnyhetene gjør.  

Kort begrunnelse: Nettjournalister har tradisjonelt hatt større tidspress, og tidligere 

forskning dokumenterer mer feltarbeid på papir. Det er imidlertid fullt mulig at trenden har 

snudd, i og med at direkterapportering blir stadig enklere, vanligere og viktigere. Se avsnitt 

7.2.   

 

7.3.4.5 Opphav 

En utbredt oppfatning som til dels også er belagt med forskning (jf. avsnitt 7.2), er at 

nettavisene henter mye stoff fra nyhetsbyråer og andre medier, mens papiravisene i større 

grad produserer egne saker. Vi kan nok hevde at det ikke påvirker sjangeren stort om teksten 

er signert NTB eller avisas egen journalist, men det er ikke helt irrelevant heller: Mye 

byråstoff preges av en nøktern og ganske knapp stil som ikke er like selvsagt når avisenes 

egne journalister får utfolde seg. Dessuten vil rene sitatsaker ofte kunne få et mer summarisk 

preg enn nyheter journalisten har utarbeidet selv. Dermed vil opphavsspørsmålet kunne 

påvirke måten teksten henvender seg til leseren på. Ikke minst er det relevant i diskusjonen 

om hvorvidt nyhetsmediene (og dermed -sjangrene?) blir likere hverandre. Stemmer det for 

norske forhold at nettavisene siterer hverandre på en måte som gir oss de samme sakene i alle 

medier, slik Boczkowski (2010) beskriver for Argentina under diagnosen «imitation in an age 

of information abundance»? 

Med variabelen «opphav» registrerer jeg derfor om redaksjonen har laget nyheten selv, 

eller om den gjenforteller nyheter som stammer fra andre nyhetsprodusenter – og eventuelt 
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hvilke. Det er en glidende overgang mellom å være opphav til en nyhet og å være en kilde i 

saken. I saker som flere medier dekker parallelt, og der en nyhet fra en konkurrent nevnes 

som ett av flere momenter i en annen nyhet, vil jeg normalt regne konkurrenten som kilde og 

ikke opphav. Men når hovedpoenget i nyheten siteres fra en konkurrent, regner jeg 

konkurrenten som opphav, også selv om den nye saken er utvidet med egne kilder.      

Opphavsvariabelen har mange kategorier:  

Egen papir-/nettredaksjon: Nyheten er arbeidet fram av egen avis og først publisert på 

papir/nett. Samarbeidende temaredaksjoner som E24 eller Klikk.no regnes også som egen 

redaksjon i denne sammenhengen.103  

Byrå: Nyheten er i sin helhet skrevet av et nyhetsbyrå og har nyhetsbyråets byline, f.eks. 

NTB. Byrået regnes som opphav selv om det i sin tur kan ha hentet nyheten fra andre igjen. 

Aftenposten/VG/Dagbladet, papir/nett: Nyheten er en sitatsak som opprinnelig er 

publisert av en av de tre riksavisene som inngår i denne studien, og teksten viser eksplisitt til 

denne konkurrenten. 

Andre nyhetsmedier, papir/nett/tv/radio/uklart: Nyheten er en sitatsak som opprinnelig 

er publisert av et nyhetsmedium som ikke inngår i denne studien, og teksten viser eksplisitt til 

denne konkurrenten. Også nyhetsbyråer regnes her som nyhetsmedier hvis journalisten lager 

en sitatsak basert på deres nyhetsmelding og signerer med egen byline. Jeg koder i 

utgangspunktet for hvilken type medium nyheten er hentet fra, men hvis det ikke går klart 

fram om opphavet er papir- eller nettutgaven til en avis, for eksempel, bruker jeg «uklart»-

kategorien.  

Sosiale medier: Nyheten er eksplisitt plukket opp på Twitter, Facebook, YouTube eller 

andre sosiale medier. 

Sampublisering produsert av annen lokal- eller regionavis: Nyheten er laget av en 

lokal- eller regionavis som den aktuelle riksavisa har en stoffpubliseringsavtale med. 

Opphavsavisa behøver ikke å være eksplisitt kreditert, men kan identifiseres gjennom e-

postadressen i journalistens byline eller svært lokale vinklinger. Denne geografisk betingete 

samproduksjonen skiller seg fra de tematisk samarbeidende nettstedene som Kjendis.no eller 

Minmote.no, som ofte også er markert som egen seksjon i nettavismenyen. Særlig påvirker 

samproduksjonen fotballstoffet i Aftenposten.no, og blant annet derfor er det hensiktsmessig å 

registrere hvilke nyheter det gjelder. 

Annet/uklart: Nyheten er åpenbart servert journalisten fra en annen kilde, men kilden er 

uklar eller dekkes ikke av kategoriene over. Et eksempel er nyheter som eksplisitt gjengir 

pressemeldinger. Pressekonferanser regnes derimot som egenproduksjon, siden journalisten 

har hatt anledning til å stille spørsmål. 

                                                 
103 Det varierer i hvilken grad de tre avisene hadde separate papir- og nettredaksjoner på tidspunktet for 

undersøkelsen, jf. kapittel 5. Her har jeg for enkelhets skyld beholdt kategoriene «papirredaksjon» og 

«nettredaksjon» selv om det kan være de samme journalistene som leverer til begge plattformer. 

«Papirredaksjon» betyr da «journalist som har fått saken publisert på papir (først)», og motsatt.  
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Jeg vurderte en stund å kode oppfølgingssaker spesielt, dvs. nyheter som bygger videre 

på en allerede kjent nyhet ved å tilføre nye kommentarer eller berette om utvikling i saken. 

Også nyheter som følger opp kronikker, debattinnlegg eller kommentarer, kunne det være 

spennende å sjalte ut. Det viste seg imidlertid å bli for arbeidskrevende å undersøke 

bakgrunnen for hver enkelt nyhet, og det ble for mange tvilstilfeller til at slike kategorier 

hadde noe for seg.  

Av samme grunn har jeg ikke sporet opphavet til nyhetssaker som ikke oppgir det 

eksplisitt. Når jeg koder en nyhet for at den er skrevet av avisas «egen papirredaksjon», for 

eksempel, kan det godt være at journalisten har sitert fra en pressekonferanse, kopiert en 

pressemelding uten å oppgi det eller på annen måte fått saken i fanget uten å ha ideen selv. 

Statistikken sier derfor ikke så mye om grundigheten i det journalistiske arbeidet, men gir en 

oversikt over hvor hyppig tekstene framstår som eksklusive, og hva slags nyhetsprodusenter 

leserne kan forvente å finne henvisninger til. 

Hypotese for denne variabelen: Nettavisene har en større andel byrå- og sitatnyheter 

enn papiravisene.  

Kort begrunnelse: Tidligere forskning peker i denne retningen, og teknologien både 

åpner for det (ingen plassbegrensning, enkle kopierings- og lenkemuligheter) og krever det fra 

et kommersielt perspektiv (det tar for lang tid å finne egne vinkler på aktuelle fellessaker). Se 

kapittel 5 og avsnitt 7.2.   

 

7.3.4.6 Grad av fellessak 

I Turid Øvrebøs studie (2012:41) var 52 % av papirnyhetene og hele 83 % av nettnyhetene 

fellessaker, definert som «nyheter som dukker opp i flere nyhetsmedier, og som åpenbart har 

vært tilgjengelig for flere nyhetsprodusenter». Det inkluderer også opprinnelige egennyheter 

som siteres eller følges opp av andre.  

Jeg har ikke kapasitet til å sammenlikne hver enkelt sak med det totale nyhetsbildet den 

dagen, men jeg registrerer om samme sak er omtalt i VG, Dagbladet eller Aftenposten, på 

papir, nett eller begge steder. Registreringen har jeg gjort med samme metode som for 

distribusjonsvariabelen (jf. avsnitt 7.3.3.2). Tallene kan så sammenliknes med statistikken 

over sitatsaker fra de samme mediene. Det sier noe om hvorvidt tekstnormene legger opp til å 

gjengi hverandres poenger eksplisitt når mediene dekker fellessaker, eller om det er mer om å 

gjøre å lage egne nyheter tilsynelatende uberørt av hva konkurrentene skriver om det samme.  

For at et nyhetstema skal regnes som «samme sak» i statistikken, krever jeg en viss 

likhet i både tematikk og vinkling, dvs. at leseren i praksis blir tilbudt omtrent samme 

informasjon i begge tekstene. Når Aftenposten.no (via Adresseavisen) publiserer et intervju 

med fotballspilleren Tarik Elyounoussi i forkant av Norges landskamp mot Sveits, må 

redaksjoner som dekker «samme sak», også knytte Elyounoussi til den kampen. (Det gjorde 

for øvrig både VG, VG Nett, Dagbladet og Dagbladet.no.) Andre «oppladninger» til 

landskampen regnes ikke.  
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Her blir naturlig nok tvilstilfellene mange, og resultatene må forstås ut fra det 

forbeholdet. Istedenfor å definere «samme sak» som koplingen av Elyounoussi og 

landskampen, kunne jeg sagt at alle spillerintervjuer før kampen var å anse som samme sak, 

eller alle spekulasjoner om lagoppstilling, eller alle nyheter om fotballkampen i det hele tatt. 

Jeg mistenker at mange av Øvrebøs «fellessaker» ikke vil fanges opp med mine kriterier, så 

jeg skal være forsiktig med å sammenlikne. Statistikken kan likevel gi oss noen hint om 

forskjellen mellom nett og papir, og forskjellen mellom de tre avishusene. 

Hypotese for denne variabelen: Papiravisene har en større andel nyheter de er alene 

om.  

Kort begrunnelse: Tidligere forskning antyder dette, og rent kommersielt er det mest 

rasjonelt å legge nyheter man er alene om, til de betalte kanalene. Se kapittel 5 og avsnitt 7.2. 

  

7.3.4.7 Kilder 

I studier som teller antall kilder i nyhetssakene, brukes tallet ofte som en indikator på 

journalistisk grundighet og kvalitet (Engebretsen 2007:57, Brurås 2013:2). Det kan det være, 

men én god kilde kan også bidra med viktigere og sannere informasjon enn seks dårlige, jf. 

også Andenæs (2007:11). I denne studien brukes tallet på kilder heller som en 

tekstnormindikator: Hvor mange ulike stemmer forventes å opptre i nyhetstekster på 

henholdsvis papir og nett?  

For alle nyhetssakene har jeg derfor notert hvor mange kilder journalisten eksplisitt 

viser til i saken. I saker der journalisten selv har hatt ideen, er dette temmelig enkelt, men det 

oppstår ofte problemer i sitatsakene, der journalisten gjenforteller og eventuelt videreutvikler 

en nyhet fra en konkurrent eller et nyhetsbyrå.  I hvilken grad skal nyhetsbyråene og de siterte 

mediene da regnes som kilder? Grunnprinsippet må være at en ren sitatsak ikke automatisk 

skal registreres med flere kilder enn originalen. Jeg har derfor valgt å kode medier og 

nyhetsbyråer som kilder bare hvis de krediteres for opplysninger som ikke dekkes inn av noen 

av de andre kildene, direkte eller indirekte. Dermed blir Romerikes Blad regnet som kilde når 

VG Nett skriver at «Ifølge Romerikes Blad er det smugleren Erik Fallo som ble pågrepet». 

Det er ingen av de andre åpne kildene i VG Nett-saken som bekrefter at den pågrepne er 

Fallo. Derimot regner jeg ikke Aftonbladet som kilde når VG Nett samme dag gjengir deres 

intervju med en svensk mor som opplevde at sønnen nesten ble kvalt av joggedressen. All 

informasjonen i saken stammer øyensynlig fra det mora forteller, og Aftonbladet blir bare et 

mellomledd. For å tydeliggjøre dette skillet bruker jeg begrepet «informasjonsbærende 

kilder» i statistikken – Romerikes Blad bidrar med selvstendig informasjon i saken; det gjør 

ikke Aftonbladet.  

Jeg har imidlertid ikke hatt kapasitet til å spore opp primærkilden til alle opplysninger 

som blir sitert fra andre medier. Hvordan vet Romerikes Blad at det er Erik Fallo som er 

pågrepet, for eksempel? Har de det fra den samme politimannen som VG Nett siterer på en 

del andre opplysninger i saken, slik at vi egentlig har å gjøre med én kilde istedenfor to? Og er 

det nå så sikkert at Aftonbladet har fått alle opplysningene om den uheldige sønnen fra mora 
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hans, slik det framstår i teksten, og ikke har brukt noen andre kilder til å rekonstruere 

ulykken? Det er altså en viss risiko for at enkelte medier som burde ha vært regnet som 

informasjonsbærende kilder, ikke blir det – og motsatt. Vi må derfor forstå statistikken som 

en oversikt over hvor mange informasjonsbærende kilder leseren umiddelbart får vite om. 

Jeg teller for øvrig hvor mange informasjonsbærende kilder leseren får presentert i 

nyheten, ikke hvor mange kilder journalisten selv har konsultert. Det skyldes igjen fokuset på 

sjanger framfor metode. Hvis en VG-journalist gjengir fem kilder i en sitatsak fra The 

Guardian, koder jeg saken med fem informasjonsbærende kilder selv om VG-journalisten 

strengt tatt bare har konsultert én: nyheten i The Guardian.  

I rene byråsaker koder jeg ikke byrået som kilde, og jeg regner ikke journalisten som 

kilde med mindre hun bygger saken på egen observasjon og dermed er førstehåndskilde selv. 

Lenker og henvisninger til tidligere nyheter i egen avis regner jeg heller ikke som kilder. Noe 

av denne informasjonen fanges likevel opp gjennom variabelen «lenker i selve teksten» (se 

avsnitt 7.3.4.8). 

Fra et sjangermessig ståsted er det kanskje enda viktigere å undersøke hvilke kilder som 

opptrer i tekstene, enn hvor mange. Da er vi ett skritt nærmere å forstå hvordan «stemmene-i-

teksten» bidrar til meningsskapingen (Raddum og Veum 2006:141). Martin Engebretsen 

(2007:58) finner følgende i sin studie av skandinaviske nettnyheter:  

Når en nettjournalist kontakter en kilde, er det 70 prosent sjanse for at hun kontakter en person 

som er involvert i saken gjennom sin profesjon, i egenskap av å være polititjenestemann, politiker, 

offentlig byråkrat eller liknende. Sjansene for at journalisten kontakter en uavhengig ekspert på det 

aktuelle feltet, er kun 5 prosent […]. Det er også få av kildene i materialet som er personlig, men 

ikke-profesjonelt involvert i den rapporterte hendelsen. Bare 15 prosent av kildene tilhører denne 

gruppen. 

Det vil være interessant å sammenlikne disse tallene med dagens store norske nettaviser. 

Dessuten vil jeg sammenlikne dem med papiravisene for å se om de kan knyttes spesifikt til 

nettmediet, eller om de speiler en generell tendens i nyhetsjournalistikken.  

Turid Øvrebø (2012:53) skiller i sin studie mellom abonnementspapiraviser, 

løssalgspapiraviser og nettaviser (pluss tv). Hun finner at andelen «maktkilder» synker fra 

abonnementspapir via tabloid til nett, mens andelen «kjendiselitekilder» øker. «Vanlige folk» 

er det omtrent like mye av på nett som på abonnementspapir i hennes utvalg, men mindre i 

papirtabloidene. Fordi Øvrebø har konsentrert seg om de nyhetene avisene framhever mest (jf. 

avsnitt 7.3.1), kan det være relevant å sammenlikne hennes tall med en undersøkelse av det 

totale nyhetstilbudet på en vanlig hverdag.  

Inspirert av Engebretsen og Øvrebø har jeg valgt å sortere kildene i følgende kategorier: 

Profesjonelt involverte personer: Personer som er knyttet til den spesifikke saken 

gjennom sitt yrke eller sin posisjon. Politi, advokater og politikere er typiske eksempler. 

Konsulterte eksperter: Personer som uttaler seg om saken i kraft av sitt yrke eller sin 

posisjon, men som ikke var direkte knyttet til saken før de kom i kontakt med journalisten. 

Dette kan for eksempel være forskere eller representanter for interesseorganisasjoner. Til 
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sammen utgjør de profesjonelt involverte personene og de konsulterte ekspertene den gruppa 

Øvrebø kaller «maktkilder». 

Menigmann: Personer som knyttes til saken gjennom sin person, og ikke sin profesjon 

eller posisjon – det Øvrebø kaller «vanlige folk» og Engebretsen «personlig, men ikke-

profesjonelt involvert». Det kan være tilfeldige personer som brukes som case i en «human 

touch»-vinkling, eller mer direkte involverte personer, som ofre for en ulykke eller en 

kriminell handling. 

Journalister: Personer som uttaler seg i kraft av å følge saken for pressen. Det er ikke 

uvanlig at journalister intervjuer hverandre; særlig på direktesendt nett-tv ser vi ofte at 

journalistene gir hverandre sin fortolkning av hva som nettopp har skjedd. Det gjør grensa 

mer flytende mellom nyhets- og kommentarjournalistikk og er derfor relevant å kode i en 

egen kategori.  

Nyhetsmedier, Aftenposten/VG/Dagbladet: De tre riksdekkende mediene som 

undersøkelsen omfatter. Ved å kode disse kildene separat får vi en oversikt over hvor ofte de 

store papir- og nettavisene gjengir hverandres innhold.  

Nyhetsmedier, andre: Andre siterte medier, både avis, nett, tv og radio.  

Andre tekster: Skriftlig, visuelt eller auditivt materiale som ikke er hentet fra 

nyhetsmedier, og som eksplisitt brukes til å belegge opplysninger i nyheten. Dette er en vid 

kategori som blant annet inkluderer bøker, brev, pressemeldinger, interne notater, sosiale 

medier og mange slags nettsider. En mer finmasket inndeling hadde vært både mulig og 

spennende, men pilotstudien viste at kategorien forekom for sjelden til at det var 

hensiktsmessig for dette materialet. Ved et enda større datamateriale vil det ha mer for seg å 

finsortere. 

Lesere: Kilder som selv tar kontakt med journalisten og tildeles rollen som «leser» i 

nyheten. Jeg skiller mellom «leser» og «menigmann» fordi «leserne» i større grad bidrar med 

respons til tidligere saker og retter oppmerksomheten mot selve journalistikken og 

formidlingen av den.   

Uklart/annet: Kilder som ikke er tilstrekkelig identifisert, eller som ikke passer i noen 

av kategoriene over. For eksempel kan det være vanskelig å plassere kjendiser som intervjues 

om private forhold; da er de verken direkte profesjonelt involvert eller et eksempel på vanlige 

folk. Personer som får midlertidige juridiske og halvoffentlige roller i store rettssaker, for 

eksempel som fornærmet, tiltalt eller vitne, er også av en litt annen karakter enn 

«menigmann» og kan da klassifiseres som «annet».   

For alle kildene, med unntak av nyhetsmediene og leserne, registrerer jeg også om 

journalisten har konsultert kilden selv, eller om hun siterer opplysningene fra andre. Det 

bidrar ytterligere til å avdekke omfanget av sitatjournalistikk, utover de registreringene som 

alt er nevnt i forbindelse med opphav og kildevalg.  

Av samme grunn har jeg dessuten registrert samtlige henvisninger til andre medier, 

uavhengig av om disse mediene kan regnes som informasjonsbærende kilder eller ikke. Det 

betyr at henvisninger som jeg ikke teller med i variabelen «antall informasjonsbærende 
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kilder», likevel blir registrert som en forekomst av f.eks. «nyhetsmedier, andre» når jeg teller 

ulike typer kilder. Det er en kilde, men den er ikke informasjonsbærende.  VG Nett-nyheten 

om at «Jonathan (6) nær [ble] kvalt av joggedressen», kodes dermed med én kilde totalt 

(mora), samtidig som jeg registrerer én forekomst av «menigmann, sitert fra andre» (mora) og 

én forekomst av «nyhetsmedier, andre», dvs. Aftonbladet, som historien er hentet fra. På den 

måten får jeg en oversikt over hvor ofte nyhetene viser til andre medier, samtidig som det ikke 

skrur opp de relevante gjennomsnittstallene for antall kilder i nyhetene. For å finne ut hvor 

stor andel av de meningsbærende kildene som for eksempel er vanlige folk, må jeg da 

sammenlikne resultatet for den kategorien med det totale antallet meningsbærende kilder, ikke 

med summen av alle kildekategoriene.   

Hypoteser for denne variabelen: Nettavisene har færrest informasjonsbærende kilder 

per sak. Nettavisene har en lavere andel «menigmann»-kilder og en høyere andel «lesere», 

nyhetsmedier og journalister som kilder.  

Kort begrunnelse: Eldre studier har vist at nettnyheter har færre kilder enn papiravisene. 

Dette er også sannsynlig ut fra at nettsakene oppdateres kontinuerlig og kan begynne som 

korte notiser. Av hypotesen om at nettavisene har flere sitatsaker enn papiravisene, følger det 

at de også har flere nyhetsmedier som kilder. Av hypotesen om at nettavisene er sjeldnere ute 

i felten, følger det at journalistene oppsøker færre «vanlige folk» som ikke enkelt kan 

oppspores over telefon. Siden nettavisa er et mer dialogisk medium, er det naturlig at 

kontakten med leserne framheves mer der. Direktesendinger på nettet åpner for at journalister 

intervjuer hverandre oftere for å slå i hjel ventetid. Se avsnitt 7.2. 

 

7.3.4.8 Lenker i selve teksten 

Interaktivitet og hyperlenker er gjerne noe av det første som blir nevnt når man skal 

sammenlikne papir- og nettaviser. Selv om nettavisene har disse tekniske affordansene som 

papiravisene ikke har, er det ikke dermed sagt at de påvirker tekstmeningen radikalt. Martin 

Engebretsen (2007:63) har vist at det som skilles ut som undersaker på papir, ofte inkluderes i 

hovedsaken hvis samme tekst publiseres på nett. Det er også hovedinntrykket i mitt materiale. 

Nettekstene framstår dermed som mindre fragmenterte enn papirtekstene når det gjelder det 

han kaller primærenheter, altså nyskrevet stoff.104  

På den annen side kontekstualiserer nettavisene sakene på en måte som papiravisene 

ikke kan, ved å lenke til sekundærenheter, det vil si internt arkivmateriale og eksterne kilder. 

Det kan gjøre kildebruken mer transparent og hjelpe leseren til å sette nyheten inn i en større 

sammenheng. Men Øystein Pedersen Dahlen (2008) har gjennom kvalitative studier også 

funnet at det ikke nødvendigvis gagner vår forståelse av primærnyheten å lese opplenket 

arkivmateriale, altså gamle nyheter som er ment å gi utfyllende bakgrunnsinformasjon. Tvert 

imot kan det forvirre oss, siden de gamle tekstene ofte ikke er oppdaterte og skaper 

                                                 
104 Samtidig har nettavisene en tendens til å dele opp nyhetsdekningen i flere likeverdige nyhetssaker, der hvor 

papiravisa gjerne samler stoffet i én hovedsak med eventuelle undersaker. Dermed blir nettstoffet også 

fragmentert, men ikke internt i hvert oppslag på samme måte som på papir. Se også avsnitt 7.3.4.10 og 8.13. 
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koherensbrudd. Vi risikerer også å måtte skumme store mengder «hindringstekst» før vi 

finner den relevante informasjonen. I praksis vil slike lenker da først og fremst fungere som 

en sjangermarkør og ha som mål å styrke nettavisas etos, ved å understreke at avisa har 

skrevet om samme sak før. 

Samtidig gir de interne og eksterne nettsidene som journalisten velger å lenke opp til, et 

sterkt signal til leseren om hva slags kontekst som er relevant, og dermed hvordan teksten skal 

fortolkes. Papiravisene har ikke den samme muligheten. Likevel er det klart at den 

opplenkede informasjonen også kan styrke leserens grunnlag for å gjøre seg opp en egen 

mening. Hvordan de ulike lenkene fungerer i denne sammenheng, trenger vi kvalitative 

studier til å avdekke, og det blir derfor ikke diskutert videre i denne kvantitative delen av 

avhandlingen. 

Hvor mange og hvilken type lenker som brukes, kan imidlertid telles, og det vil si noe 

om tekstnormene – hvilken grad av intertekstualitet og interaktivitet som forventes. Jeg vil 

skille mellom lenker som går til andre tekster i egen nettavis, lenker som går til tekster i andre 

nyhetsmedier, lenker som går til andre eksterne nettsider (Wikipedia etc.), og lenker leseren 

kan bruke til å oppnå kontakt med redaksjonen (som regel en klikkbar byline).  

Hva som skal regnes som en lenke i hver enkelt sak, er ikke opplagt. Nesten alle 

nettnyheter er i dag omgitt med innganger til andre saker, samlesider eller søkeresultater – for 

ikke å snakke om annonsene. Noen lenker er integrert i brødteksten, mens andre er samlet i 

lister under eller ved siden av nyhetsartikkelen. Jeg har satt som et kriterium at lenkene må 

være relevante for nyheten, altså teller jeg ikke med tilfeldig genererte «les også»-lister eller 

saker som er relatert bare ved at de tilhører samme seksjon eller liknende. Interne lenker må 

dessuten føre direkte til nye saker og ikke bare generere et stikkordssøk eller en tematisk 

oversikt av noe slag. Lenkene skal med andre ord kunne knyttes til en sannsynlig intensjon 

om at nettopp disse nettsidene er vurdert som verdifull bakgrunnsinformasjon for å forstå 

saken best mulig. I analysen presiserer jeg hvilke lenker som etter min vurdering faller 

innenfor denne definisjonen i hver enkelt nettavis. 

Fordi tidligere studier av nettavislenker ofte ikke har definert klart hva slags lenker de 

teller, blir det vanskelig å sammenlikne mine tall med dem. Men jeg skal gjøre et forsøk på å 

se mine funn i lys av Engebretsen (2007:63), Frey (2013:25f), Karlsson (2010:40ff) og 

Dahlen (2008) for eventuelt å identifisere noen grove utviklingstrekk.  

Hypotese for denne variabelen: Nettnyhetene har flere lenker enn tidligere, og en større 

andel av dem er eksterne. 

Kort begrunnelse: Begge påstandene er i tråd med utviklingen Michael Karlsson (2010) 

påviser i Sverige.105 Se avsnitt 7.2. 

 

                                                 
105 Det Karlsson kaller «blogglenker» (2010:45), regner jeg da som de eksterne lenker.  
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7.3.4.9 Tekstlengde 

I teorien er det ubegrenset med plass i nettavisene, mens papiravisene må prioritere hardt 

innenfor et bestemt antall sider. Likevel er det ikke sikkert at nettnyhetene blir lengre. 

Tekstlengden avhenger ikke minst av hvilken funksjon teksten skal ha, noe som opplagt er et 

relevant spørsmål i sjangersammenheng.  

Det mest presise målet på tekstlengde er antall tegn eller ord, eventuelt justert for 

oppslagets visuelle størrelse. Martin Engebretsen (1997:57) talte for eksempel antall ord i sitt 

materiale på 93 nettnyheter. Blant mine 1245 tekster er det 313 papirnyheter og 644 

nettnyheter, og jeg har vurdert det som for tidkrevende å undersøke antall ord i alle disse 

manuelt. Særlig papirnyhetene kan ikke automatisk ordtelles, selv om de normalt finnes i 

databasen Atekst, som har en ordtellefunksjon. VG-oppslaget «Likestilte… som 

pensjonister!» (10.10.2012) kan tjene som eksempel: Her ligger hovedsaken, faktaboksen og 

bildeteksten i ett arkivdokument og den største undersaken i et annet, slik at disse må telles 

hver for seg og slås sammen. Den minste undersaken ligger ikke i Atekst i det hele tatt og må 

dermed telles manuelt.  Dessuten må arkivteksten vaskes mot originaloppslaget, siden den 

trykte åpningen er annerledes enn den arkiverte og faktaboksen mangler overskrift i arkivet. 

Deretter må jeg luke ut bylines, bildetekster, mellomtitler og annet som ikke skal telles, før 

jeg kan regne sammen det hele til et endelig antall ord. Alt dette lar seg fint gjøre i teorien, 

men det blir i praksis for omfattende på et så stort materiale. 

Derfor har jeg isteden valgt et grovere mål på tekstlengde, nemlig antall avsnitt. Hvert 

tvungne linjeskift definerer da et nytt avsnitt. Et opplagt problem er at avsnitt har ulik lengde, 

og ikke minst at det kan være ulike normer for avsnittslengde i henholdsvis papir- og 

nettnyheter. Jeg tok derfor en stikkprøve der jeg målte avsnittslengden i tolv tekster, nærmere 

bestemt den første teksten som er kodet som nyhetsartikkel for hver av de seks papir- og 

nettavisene, begge dagene.  Det utgjør 126 papiravsnitt og 80 nettavsnitt. Stikkprøven tyder 

på at avsnittene er omtrent like lange på papir og nett. Papiravsnittene er gjennomsnittlig på 

25,5 ord og nettavsnittene på 26 – noe som i seg selv er en interessant observasjon og legger 

grunnlag for en hypotese om at det er en sterk tekstnorm som styrer lengden på 

nyhetsavsnittet uansett publiseringsplattform. Det er heller ikke store forskjeller mellom de tre 

avishusene. Dermed er det lite sannsynlig at statistikken får store, systematiske skjevheter ved 

at jeg bruker avsnittstallet som mål på tekstlengde.  

Den tekstlengden jeg koder, er et mål på hvor lang brødteksten i saken er, pluss 

ingressen og alle undersaker og faktabokser. En faktaboks regnes hovedsakelig som ett avsnitt 

for å unngå at hvert punkt på ei punktliste blir et eget avsnitt i statistikken. Overskrifter, 

mellomtitler og bildetekster er ikke tatt med. Forekomsten av lyd- og videoinnslag i 

nettnyheter fanges ikke opp av denne måten å måle lengde på (men kodes separat et annet 
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sted), og heller ikke lengden på innslagene. Nettnyheter som bare består av video og ingen 

brødtekst, kodes som «ikke relevant» for tekstlengde, slik at de holdes utenfor statistikken.106  

Et sekundært mål på tekstlengde er antall mellomtitler. Normen for hvor hyppig man 

skal bruke mellomtitler, virker mer tilfeldig enn normen for hvor når man skal sette avsnitt; 

det er ikke uvanlig å se nokså lange saker, særlig på nettet, uten en eneste mellomtittel. 

Nettavisene bruker dessuten ofte andre grafiske virkemidler for å bryte opp teksten, som 

uthevede arkivlenker eller oppfordringer om å kontakte redaksjonen med opplysninger. 

Likevel kan det være interessant å undersøke hvor stor den gjennomsnittlige forskjellen er 

mellom plattformene, og sammenlikne med resultatene for antall avsnitt. Derfor noterer jeg 

antall mellomtitler i hver nyhet også. 

Hypotese for denne variabelen: Papirnyhetene er i snitt lengre enn nettnyhetene.  

Kort begrunnelse: Den fortløpende nettpubliseringen krever mange korte oppdateringer. 

Dessuten genererer det flere klikk å fordele stoffet på mange korte tekster istedenfor å 

oppdatere én lang. Riktignok er lange og grundige nettsaker ofte populære, men det vil neppe 

være mange av dem i løpet av et vanlig nyhetsdøgn. Se avsnitt 1.3 og 7.2. 

 

7.3.4.10 Antall undersaker  

Særlig store papiroppslag er ofte delt opp i én hovedsak og én eller flere undersaker. 

Undersakene kjennetegnes ved at de omhandler et separat aspekt ved saken, for eksempel 

tilsvaret fra en angrepet part. De er opplagt en del av nyhetssaken, men får egne overskrifter 

og skilles på papir grafisk fra hovedsaken med rammer eller bakgrunnsfarger, bl.a. for å gi 

flere visuelle innganger til teksten. Undersakene har sjelden egen byline.  

Undersaker finnes også på nett. Av og til er de grafisk atskilt fra hovedsaken på samme 

måte som på papir, men oftere sendes leseren til et helt nytt skjermbilde via en lenke i 

hovedsaken. For at en slik opplenket sak skal telle som undersak i min statistikk, må den være 

publisert omtrent samtidig som hovedsaken og inneholde utfyllende informasjon til denne; 

opplenket arkivmateriale teller ikke som undersaker. Dessuten skal ikke undersaken være 

tilgjengelig direkte fra nettavisfronten samtidig, for i så fall blir det vanskelig å skille 

undersaker fra selvstendige nyheter. Integrerte videoer, bildeserier og annet vi må klikke på i 

hovedsaken for å få tilgang til, regnes som undersaker.  

Når jeg for de andre variablene teller antall kilder, lenker osv. i hver nyhet, er 

undersakene inkludert. Fra et sjangerperspektiv er det imidlertid nyttig å vite hvor vanlig det 

er å dele opp en tekst i flere elementer på denne måten på de respektive plattformene. Basert 

på egne observasjoner og de teknologiske mulighetene og begrensningene hver plattform har, 

forventer jeg at verbaltekst i større grad deles opp i flere tekstbrokker på papir, mens 

nettnyhetene i større grad publiserer verbalteksten som ett sammenhengende stykke og heller 

lar andre modaliteter, som video, sørge for flere innganger til teksten. Som tidligere nevnt 

                                                 
106 Lengden på videoene har jeg ikke kodet, men jeg registrerer videoforekomst under modalitetsvariabelen, se 

avsnitt 7.3.4.20. Innholdet i videoene teller med under de variablene der det er relevant (kilder, metode, 

personorientering m.m.)  
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betyr ikke dette at nettavisene bare skriver én lang tekst om hver nyhet, tvert imot. Både papir 

og nett fragmenterer nyhetsdekningen, men papiravisa konstruerer hierarkisk underordnete 

fragmenter innen samme oppslag, mens nettavisa fragmenterer dekningen i parallelle og mer 

selvstendige tekster. Hvis dette er tilfelle, vil det være interessant å undersøke kvalitativt 

hvordan det påvirker meningen i tekstene. 

Hypotese for denne variabelen: Papirnyhetene har flere undersaker enn nettnyhetene. 

Kort begrunnelse: Papiroppslag trenger flere inngangspunkter og har av teknologiske 

årsaker mer fleksibel layout. På nett gir det mer trafikk å ha alle tekstelementer tilgjengelig fra 

fronten. Spørsmålet er om eventuelle videoinnslag o.l. på nett kan veie opp for papiravisas 

undersaker i statistikken. Se avsnitt 7.2. 

 

7.3.4.11 Nyhetsramme 

Hva nyheten handler om, kan vi til en viss grad få svar på ved å kombinere variablene for 

stoffområde og materiale. Metode- og kildevariablene sier på sin side noe om hva slags 

informasjon som er samlet inn. Å kartlegge hvordan dette stoffet presenteres for leserne, er 

imidlertid vanskeligere i en kvantitativ undersøkelse. Noen enkle aspekter kan telles (lenker, 

avsnitt, undersaker, bilder etc.), men det er verre å kvantifisere vinkling og perspektiv. 

Samtidig er dette så grunnleggende knyttet til nyhetssjangrenes tekstnormer at det bør kodes 

så langt det er mulig.  

Én mulig løsning kunne vært å anlegge en rammeanalyse i tradisjonen etter bl.a. 

Entman (1993). Audun Beyer (2012) viser i sin avhandling Valgets nyhetsrammer hvordan 

dette kan gi gode resultater om rammene bare er grundig nok operasjonalisert og vi åpner for 

at flere rammer kan virke på teksten samtidig, i ulik grad. Skulle jeg gjort en så grundig 

rammeanalyse som Beyer og andre gjør, ville det imidlertid – av hensyn til plass og tid – 

måttet gå på bekostning av de kvalitative studiene mine, som jeg mener er minst like 

nødvendige for å forstå nyhetssjangrene. Derfor har jeg valgt en mindre detaljert tilnærming 

som ikke er en fullverdig rammeanalyse i entmansk forstand, men som likevel skiller mellom 

seks ulike måter å ramme inn nyhetssaken på. 

Inndelingen min er inspirert av teksttypeteori, slik den presenteres av Per Ledin 

(2000:69ff), jf. også avsnitt 3.3.1. Utgangspunktet er at alle tekster består av en rekke 

sekvenser som skiller seg fra hverandre i måten de setter sammen det proposisjonelle 

innholdet til meningsfylte sammenhenger på. En proposisjon er «en elementær representasjon 

av et saksforhold som kan være sann eller usann i en gitt situasjon» (Svennevig 2001:47). 

Slike proposisjoner kan settes sammen på mange måter, men teksttypeteorien framholder at 

enhver kopling av to proposisjoner kan klassifiseres i én av et avgrenset antall kategorier som 

kalles funksjonstyper (Berge 1990:81).107 Slike koplinger er tekstimmanente, dvs. at de kan 

klassifiseres uten at vi må skjele til konteksten. Et tekstutdrag som domineres av en spesiell 

                                                 
107 Berge kaller proposisjonene for sememer, som han mener er en mer generell term, men viser til at 

proposisjonsbegrepet også blir brukt (Berge 1990:159). Se for øvrig avsnitt 3.3.5 om sosiotekstologi. 
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funksjonstype, kalles en sekvens. Koplingen av sekvenser skaper i sin tur en tekst. Dermed er 

det mulig å studere hva som er den eller de dominerende sekvensene i en tekst, og undersøke 

hvilken funksjonstype de domineres av. Den dominerende funksjonstypen i de dominerende 

sekvensene angir således tekstens teksttype.108 

Nøyaktig hvor mange og hvilke teksttyper det er riktigst å operere med, er en stor 

debatt, som antydet i avsnitt 3.3.1. I sitt standardverk om engelsk tekstgrammatikk skiller 

Egon Werlich (1976:39ff) mellom narrasjon, argumentasjon, deskripsjon, eksposisjon og 

instruksjon. Kjell Lars Berge (1990:83) opererer med narrativ, argumentativ, deskriptiv og 

eksplikativ teksttype, mens Jean-Michel Adam (1992, sitert i Ledin 2000:69ff) foreslår 

narrasjon, argumentasjon, deskripsjon, eksplanasjon og dialog. Per Ledin (2000:70) kommer 

på sin side fram til narrative, argumentative, deskriptive, eksplikative og instruktive 

sekvenser, altså omtrent som Werlich.109  Jeg følger her Ledins inndeling, blant annet fordi 

den viser seg å passe godt på de journalistiske tekstene, og kopler den til Berges liste over 

relasjonstyper110 (Berge 1990:81ff):  

Narrative sekvenser redegjør for et hendelsesforløp, der den viktigste relasjonstypen er 

temporalitet: Først A, så B. På mikronivå kan en temporal relasjon se slik ut: «Snøen falt, og 

så ble bussen innstilt.» (Og deretter skjedde det noe annet.) 

Argumentative sekvenser argumenterer for et standpunkt. Den viktigste relasjonstypen 

er kontrast: A, men B. Eksempel: «Det var ikke mye snø som falt, men likevel ble bussen 

innstilt.» (Det burde være unødvendig!)  

Deskriptive sekvenser utdyper eller avgrenser informasjon. Den viktigste relasjonstypen 

er addisjon: A og B. «Snøen falt, og bussen ble innstilt.» (Mye annet var også tilfelle den 

dagen.) 

Eksplikative sekvenser forklarer årsakssammenhengene bak et problem eller fenomen. 

Den viktigste relasjonstypen er implikativitet: A fordi B. «Bussen ble innstilt fordi snøen falt.» 

(Det var derfor du måtte vente så lenge.) 

Instruktive sekvenser viser hvilke handlinger som må utføres om en skal oppnå en form 

for transformasjon: Slik blir A til B.111 «La snøen falle, så blir bussen innstilt.» (Slik kan 

brøytemannskaper i streik skape trafikkaos.) 

Berge (1990:83) presiserer: 

                                                 
108 Adam (1992) begrenser seg ifølge Ledin (2000:69) til å snakke om teksttypen til den enkelte sekvens, uten å 

trekke ut en oppsummerende teksttype for hele teksten. Ledin opererer på samme måte. Her vil jeg for enkelhets 

skyld si at de dominerende sekvensenes teksttype også er tekstens teksttype, siden formålet er å utvikle 

overordnete nyhetsrammer.  

109 Flere vurderinger av og diskusjoner om teksttyper finnes blant annet i Hågvar (2003:72ff) og Ledin (1995:35, 

1996:12, 1997b:43). 

110 Berge (1990:82) kaller dem både «relasjonstyper» og «funksjonstyper». Jeg bruker «relasjonstyper» her, 

siden det viser mest konkret til relasjonen mellom to proposisjoner. Begrepet «funksjonstyper» er det 

vanskeligere å forklare uten å gå inn i det komplekse forholdet mellom funksjonssystemet og andre systemer og 

plan i Berges modell. 

111 Denne teksttypen inngår ikke i Berges modell, og han har derfor ikke beskrevet noen dominant relasjonstype 

for den. 
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[D]isse funksjonstypene kan spesifiseres i underordnede funksjoner typiske for de ulike klasser. 

[…] Kontrasttypen skulle kunne spesifiseres i f.eks. ‘tese’/’antitese’/’begrunnelse’/’positivt-

negativt argument’ osv. […] [T]ilgang til taksonomier av slike underordnede funksjoner er 

nødvendig i mer utførlig tekstanalyse.  

Ledin (2000:71ff) går nettopp nærmere inn på hvordan sekvensene er bygd opp i praksis, og 

bruker Adam (1992) til å utvikle utfyllende og anvendelige kriterier for praktisk analyse. For 

eksempel vektlegger han hvordan den argumentative teksttypen innebærer diskusjon av 

standpunkter, inkludert forholdet mellom premisser og konklusjon. Han identifiserer også 

typiske språklige markører, i dette tilfellet bestemte konnektiver og visse modale, subjektive 

og evaluerende uttrykk. Den komprimerte presentasjonen over må altså ikke misforstås dit 

hen at alle argumentative sekvenser bare består av proposisjoner som motsier hverandre. Her 

har det imidlertid liten hensikt å gå enda mer i dybden av hver enkelt sekvensdefinisjon. 

Isteden skal jeg definere nyhetsrammene jeg utleder av sekvenstypene, mer utførlig. 

Eksemplene med snøværet og bussen illustrerer samtidig noen problemer ved 

teksttypeteorien. Selv om den narrative sekvensen isolert etablerer en temporal sammenheng, 

vil mange lesere ut fra sin kunnskap om vintervær og kollektivtransport uvilkårlig lese det 

som en årsakssammenheng. Også for de andre eksemplene kan vi tenke oss kontekster som 

gjør det mulig å lese inn en annen funksjonstype i den samme språklige formuleringen. Da er 

ikke teksttypene tekstimmanente lenger. Ledin (2000:71) påpeker at det kan være vanskelig å 

skille skarpt mellom form og funksjon, og at det er problematisk å sette opp et entydig sett 

med språklige markører som skal definere hver sekvenstype. De samme innvendingene kan 

rettes mot de nyhetsrammene jeg skal operere med. Derfor understreker jeg at rammene skal 

forstås som praktiske og relativt pragmatiske kategorier som bestemmes dels av teksttype, 

dels av funksjon. De er prototypiske i den forstand at en gitt tekst tilordnes den rammen som 

likner mest.  

Den første rammen heter fortelling og kan knyttes til den narrative teksttypen. Nyheter 

som redegjør for en hendelse og vektlegger temporalitet, vil tilhøre denne rammen. Å 

vektlegge temporalitet betyr ikke nødvendigvis at narrative sekvenser tar mest plass i teksten, 

men at aspekter fra slike sekvenser er prioritert i vinkling og presentasjon, gjerne i tittel og 

ingress. Det temporale forløpet behøver heller ikke å være kronologisk presentert, men må 

kunne rekonstrueres (Hågvar 2003:75, 2007a:80f). Noen typiske eksempler fra materialet er 

«Turgåer fant avsaget arm i naturreservat» (VG), «Merkel møtt med nazi-utstyr» (Dagbladet) 

og «Bande stjal død narkobaron» (Aftenposten). Naturligvis vil slike nyheter ofte også 

inneholde både deskriptive, argumentative og eksplikative sekvenser, men fortellingen om 

hva som skjedde, er det viktigste. Tilsvarende vil vi kunne finne narrative aspekter ved nesten 

alle nyheter (Bird og Dardenne 1997, Lindholm 2001), men historien må være eksplisitt og 

plassert i forgrunnen for at nyheten skal tilskrives min fortellingsramme. 

Den andre rammen heter utspill/konflikt og er den første av to rammer som kan knyttes 

til den argumentative teksttypen. Her plasserer jeg nyheter hvor en person eller organisasjon 

presenterer et nytt synspunkt, svarer på kritikk eller kritiserer noen andres mening om saken. 

Prototypiske eksempler er «Berit Riise raser over å bli kalt ‘horemor’ på Twitter» (VG Nett), 
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«– Solhjell må rydde opp i Entra denne uken» (Dagbladet.no) og «Costa Concordia-kaptein 

krever jobben tilbake» (Aftenposten.no).  

Den tredje rammen har jeg kalt kritisk/gravende og er også basert på den argumentative 

teksttypen. I disse nyhetene er det nyhetsjournalisten selv som retter kritikk mot andre, 

eksplisitt eller implisitt. Ofte bærer sakene preg av en avsløring. Gode eksempler er «Derfor 

tar det åtte år å bygge 10 kilometer jernbane» (VG Nett), «Hver tredje Entra-ansatt er sjef» 

(Aftenposten) og «Omstridt kinesisk selskap bygger mobilnett i Norge» (Dagbladet.no). 

Naturligvis vil også andre typer nyheter ofte rette implisitt kritikk mot for eksempel 

myndigheter eller makthavere. Når VG Nett forteller at «– Ti fanger skal henrettes i Iran» og 

utelukkende bruker kilder som er kritiske til henrettelsene, vil jo nyheten indirekte kritisere 

myndighetene i Iran. Imidlertid bygger saken på en pressemelding fra en 

menneskerettighetsgruppe, som også framsetter kritikken. For å falle i kategorien 

«kritisk/gravende» må nyheten være basert på en form for undersøkende journalistikk som 

redaksjonen selv har tatt initiativ til, og ikke bare antyde hvilke kilder vi bør holde med i 

artikkelen. Gjenfortellinger av andres kritiske saker kodes også for denne nyhetsrammen, selv 

om det da er en konkurrerende redaksjon som har gjort gravearbeidet. Dagbladet.nos kritiske 

nyhet om mobilnettutbyggingen som jeg nevnte ovenfor, er for eksempel en NTB-sak som 

igjen er hentet fra Aftenposten. 

Den fjerde rammen kan knyttes til den deskriptive teksttypen og kalles 

referat/redegjørelse. Her sorterer jeg nyheter som redegjør for et saksforhold uten at det er et 

utpreget narrativt forløp, og uten at det framsettes noe klart argument eller synspunkt. 

«100 000 norske bøker gratis på nett» (VG), «Stein Winge kan få Emmy» (Dagbladet) og 

«Kulturminnefondet avvikles» (Aftenposten) er gode eksempler. Mellom linjene kan vi nok 

lese positive eller negative evalueringer av forholdet som omtales (for eksempel antydes det et 

håp om at Winge får sin Emmy), men det er faktaopplysningene og ikke vurderingen av dem 

som er kjernen i nyheten.  

Den femte rammen har jeg kalt forskningsresultat. Den springer ut av den eksplikative 

teksttypen og omfatter nyheter som har til hensikt å forklare hvorfor noe er slik det er, gjerne 

med bakgrunn i vitenskap. Prototypiske eksempler er «Flere menn får tarmkreft» (VG), 

«BMW-eiere er verst i trafikken» (Dagbladet.no) og «Ett av fire barn har mark i magen» 

(Aftenposten). Slike saker kan gjerne ha et overraskende nyhetspoeng, men bruker mye av 

brødteksten på å forklare hvordan man har kommet fram til hovedpåstanden, framfor å 

innhente subjektive synspunkter eller utbrodere hvordan for eksempel tarmkreft arter seg.  

Den sjette og siste rammen kaller jeg veiledning. Veiledningsnyheter baserer seg på den 

instruktive teksttypen og oppfordrer leseren til å ta bestemte grep for å unngå eller løse et 

problem. «Slik får du de beste app-ene» (Dagbladet), «Guide: Piggdekk eller piggfritt?» (VG 

Nett) og «Buksa gjør rumpa større» (Dagbladet.no) er tre eksempler fra materialet. Rammen 

brukes særlig på forbruker- og helsestoff.  

Noen nyheter vil ligge i skjæringspunktet mellom veilednings- og 

forskningsresultatrammen. I oppslaget «Nå er det løpetid» anbefaler Dagbladet løpesko på 
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bakgrunn av en omfattende produkttest. Siden vi ikke får vite så mye om hvordan testen er 

utført, samtidig som teksten gjennomgående fokuserer på hvor mange og hva slags sko «du» 

trenger, kodes den som veiledning. VGs artikkel «Sov når du er ung» bruker derimot 

mesteparten av plassen på å referere en kanadisk søvnstudie, selv om vi også finner en 

faktaboks med konkrete søvnråd til leseren. Siden hovedvekta i denne teksten ligger på å 

forklare resultatene av studien, kodes den som forskningsresultat.  

Disse eksemplene viser at en nyhet ofte preges av mer enn én nyhetsramme. Derfor 

koder jeg tekstene for opptil tre rammenivåer. Dagbladets skotest vil for eksempel kodes som 

veiledning på nivå 1 og forskningsresultat på nivå 2, mens VGs søvnnyhet kodes motsatt. 

Aftenposten.nos nyhet om en familie som mistet flyet sitt fra Manchester, angivelig på grunn 

av informasjonssvikt hos Norwegian, kodes primært som fortelling, siden den gjengir en 

engasjerende historie. Sekundært kodes den som utspill/konflikt, siden familien er kritisk til 

behandlingen de har fått av flyselskapet. Tertiært koder jeg under en viss tvil saken også som 

kritisk/gravende, siden nyheten avdekker en mulig systemsvikt, selv om journalisten ikke har 

gjort noen egne undersøkelser utover å intervjue de involverte. I saker som dette vil det 

naturligvis være en viss grad av skjønn involvert i rangeringen av de ulike rammene. Likevel 

mener jeg det styrker analysen at jeg opererer med tre nivåer istedenfor bare ett. Det er bedre 

å få registrert hvilke rammer som kan anvendes på en gitt tekst, og heller diskutere 

rangeringen av dem, enn å måtte bestemme bare én ramme for teksten og skjule for leseren 

hvilke alternativer som eventuelt var med i vurderingen.  

Enkelte tekster passer ikke inn i noen av rammene. Når Dagbladet.no intervjuer 

kjendiser som er til stede i Hjalmar Andersens begravelse, for eksempel, domineres teksten av 

subjektive og følelsesladde uttalelser som ligger nær nekrologsjangeren. Da henviser jeg 

saken til en sjuende restkategori som heter annen/uklart. 

Hvilke forskjeller kan vi så forvente å finne mellom papir- og nettavisene? Det er 

sannsynlig at nettavisene har flest nyheter med fortellingsramme, siden de dekker aktuelle 

hendelser mer fortløpende og umiddelbart. Vi kan også gjette på at papiravisene vil ha størst 

andel kritiske/gravende nyheter, siden dette sjelden er øyeblikksaktuelt stoff som må ut før 

konkurrentene får snusen i det. Øvrebø (2012:44) finner dessuten litt flere meningsutspill på 

nett enn på papir, så jeg antar at utspill/konflikt-rammen vil dekke en noe større andel av 

nettnyhetene. Fordelingen av referat/redegjørelse-, forskningsresultat- og veiledningsrammen 

er det verre å sette opp noen hypoteser om.  

Hypotese for denne variabelen: Nettavisene har flest nyheter med rammene «fortelling» 

og «utspill/konflikt», mens papiravisene har flest «kritiske/gravende» nyheter. 

Kort begrunnelse: Løpende nyhetsdekning favoriserer hendelsesnyheter. Tidligere 

forskning antyder mer konfliktstoff på nett. Gravejournalistikk er typiske egensaker. Se 

kapittel 5 og 6, samt avsnitt 7.2.  
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7.3.4.12 Sitatbruk i tittel og ingress 

En svakhet ved innholdsanalysen som metode er at den gjør det vanskelig å analysere 

språkbruk – ordvalg, setningsoppbygging, tekststruktur osv. For at slikt skal kunne telles, må 

det nødvendigvis operasjonaliseres på en måte som risikerer å isolere språktrekket fra den 

meningen det tilfører i den bestemte situasjonen. Derfor vil jeg hovedsakelig reservere 

språkanalysene til den kvalitative seksjonen av avhandlingen.  

Likevel finnes det språktrekk det er interessant å studere kvantitativt, blant annet for å 

generere noen mer solide hypoteser som kan testes ut kvalitativt. De neste variablene (avsnitt 

7.3.4.12–7.3.4.16) måler noen slike egenskaper ved titler og ingresser, nemlig forekomsten av 

direkte tale, deiktiske referanser og direkte henvendelser til leseren gjennom 

annenpersonspronomener eller imperativ. Dessuten koder jeg språkhandlingen i den enkelte 

tittel.  

Dette er språktrekk som berører Hallidays mellompersonlige metafunksjon, jf. avsnitt 

3.2.1. I formatanalysen (kapittel 6) så vi at nettavisene seksjonerte og navngav stoffet sitt på 

en måte som inviterte til en mer dialogisk diskurs enn på papir. Hvis det er riktig, kan vi 

muligens også forvente at situasjonskonteksten blir viktigere på nett, slik at redaksjonen kan 

vise til de umiddelbare omstendighetene på samme måte som vi ville gjort i en muntlig 

samtale. På den måten kan henvendelsen til leseren bli mer uformell og etablere en intim og 

til dels symmetrisk relasjon mellom journalist og leser. Det ville også stemme bra med 

Lundells (2014) og Ekström mfl.s (2013) beskrivelser av relasjonene som etableres i nett-tv, 

jf. avsnitt 2.6. 

Jeg skiller mellom tittel/ingress på forsiden av papir- eller nettavisa, og tittel/ingress 

inne i selve saken. Disse kalles henholdsvis fronttittel/-ingress og innsidetittel/-ingress. Front- 

og innsideparatekstene tjener forskjellige funksjoner og vil derfor sjelden være identiske. 

Fronttittelen har omtrent samme oppgave på papir og nett, satt på spissen: Den skal få leseren 

til å kjøpe papiravisa eller klikke i nettavisa. Innsidetittelen fungerer derimot forskjellig på de 

to plattformene. I begge tilfeller skal den signalisere hva saken handler om, men papirtittelen 

opererer i en mer stabil kontekst. Samspillet med de andre elementene på avissiden er låst og 

forutsigbart. Innsidetitler på nett må derimot fungere i mange kontekster, ikke minst når saken 

skal finnes av en søkemotor, og når lesere deler den på sosiale medier. Det krever en mer 

entydig og dekontekstualisert innsidetittel på nett. Dette utdyper jeg i avsnitt 8.18. Når jeg sier 

at situasjonskonteksten kan tenkes å være viktigere for å skape engasjerende nettitler og  

-ingresser, er det altså fronten jeg sikter til.  

Som fronttittel/-ingress på papir regner jeg både presentasjoner på hovedforsiden slik 

den synes i avisstativet, og presentasjoner på eventuelle seksjonsforsider. Hvis en sak er 

presentert både på en seksjonsforside og på hovedforsiden, er det hovedforsiden jeg koder. 

For nettavisenes del koder jeg bare henvisninger på fronten. De aller fleste sakene presenteres 

der. I den grad en sak bare er tilgjengelig via en seksjonsfront på nett, f.eks. sportsseksjonen, 

vil tittelen og ingressen ofte automatisk bli det samme som i selve saken; derfor er ikke disse 
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få tilfellene inkludert. Blant sakene som har fronttittel, registrerer jeg som en egen variabel 

om den avviker fra innsidetittelen eller ei.  

Det første trekket jeg koder, er forekomsten av direkte tale i tittel og ingress, altså sitater 

fra kildene. Mats Nylund (2006) har studert sitatbruken på førstesidene til svenske aviser og 

påvist at sitatene fyller helt spesifikke narrative funksjoner. Blant annet kan et sitat signalisere 

at saken er relevant og har nyhetsverdi, siden påstandene fremmes av andre enn journalisten. 

Sitater er også velegnet til å løfte fram følelser og subjektive opplevelser, eller til å etablere to 

motstandere i en konflikt. Hvis journalisten har vært ute på reportasje og snakket med folk på 

stedet, kan framhevete sitater etablere nærvær og styrke tekstens og journalistens etos. Hvis 

nettavisa er mer opptatt av å fremme enkeltpersoner (jf. Ghersetti 2013:382) og søker en mer 

umiddelbar og dialogisk stil enn papiravisa, kan vi muligens forvente flere sitattitler både på 

front og innside. Derfor registrerer jeg om journalisten bruker direkte sitat i tittelen, ingressen 

eller begge steder. Sitatet kan være muntlig eller skriftlig, normalt markert ved henholdsvis 

replikkstrek og anførselstegn. Også hvis journalisten har glemt replikkstreken, koder jeg for 

sitat hvis det går fram av sammenhengen. Et eksempel kan være tittelen «Kjersti Toppe (Sp): 

Borten Moe har lammet partiet» i Aftenposten, hvor brødteksten bekrefter at Toppe har 

formulert seg omtrent slik.112  

Hypotese for denne variabelen: Nettavisene bruker oftere sitat i tittel og ingress. 

Kort begrunnelse: Formatanalysen og andre studier peker mot en mer dialogisk og 

individorientert diskurs på nettet. Det er dermed sannsynlig at den mellompersonlige 

metafunksjonen er mer symmetrisk og diskursen mer intim. Direkte tale løfter fram individer 

og minsker avstanden mellom kilder og leser. Se kapittel 6 og avsnitt 7.2. 

 

7.3.4.13 Deiksis i tittel og ingress 

Deiktiske referanser peker ut noe i den umiddelbare konteksten som antas å være felles for 

kommunikasjonspartnerne og derfor ikke behøver å nevnes eksplisitt med ord: Han der 

kjenner jeg godt. Her borte ser du hva jeg har laget. Denne må du prøve! Deiksis forbinder vi 

gjerne med muntlige samtaler ansikt til ansikt, men også skriftlige tekster kan bruke deiktiske 

referanser. Jan Svennevig (1995:31) skriver:  

De ulike deiksisforholdene vil altså føre til at tale produsert som ansikt-til-ansikt-kommunikasjon 

vil inneholde flere pronomen (ikke minst «jeg» og «du»), tids- og stedsadverb med deiktisk 

funksjon, mens visse dekontekstualiserte skriftlige sjangrer vil ha flere preposisjonsuttrykk og 

adjektiviske og adverbiale relativsetninger […]. Men igjen må vi ta forbehold om ulike sjangrer 

innen ett og samme medium. 

Hvis nettavisene bruker flere deiktiske referanser enn papiravisene, kan det derfor være tegn 

på en mer symmetrisk mellompersonlig relasjon, som kanskje igjen er et tegn på 

                                                 
112 Det hender at aviser på begge plattformer tar seg friheten til å presentere sin egen tolkning av hva en kilde har 

ment, ved å lage titler som grammatisk ser ut som direkte tale, men som grafisk ikke er markert for det. Se 

Hågvar (2013) og kapittel 9 for en nærmere diskusjon av etiske spørsmål knyttet til dette. I materialet jeg koder 

her, har jeg imidlertid ingen slike eksempler.  
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sjangerforskjeller. En liten anekdote fra Aftenpostens Facebook-side «Bak forsiden» 

4.11.2013 peker mot at deiksis stimulerer leserne: 

HANNE W. LIER, kveldsredaktør: Hver dag publiserer vi rundt 100 små og store saker på 

aftenposten.no. Noen av dem leses av noen få mennesker, andre klikkes på av nesten alle som er 

innom nettsiden vår.  

Verktøyet som jeg har lagt ved bilde av her, heter webhits, og det forteller oss nøyaktig hva som 

slår an og hva leserne vender ryggen til. Her ser vi hvor mange klikk en sak har hvert minutt og 

hvor mange som har lest saken siden den ble lagt ut. Vi kan følge med på om en sak er mye delt i 

sosiale medier, eller om den leses mest på PC eller på mobil.  

For oss er dette helt uvurderlig informasjon. Mange fnyser av nettavisenes "klikk-jag" og mener 

at vi bare jakter på billige og tullete klikksaker, men vi opplever at de sakene som går best, som 

regel er de godt fortalte, sterke nyhetshistoriene.  

I helgen var de absolutt mest leste sakene våre en nyhetssak om innpåslitne kameradroner, 

førstesidesaken fra lørdagsavisen om tvangssalg, lørdagsreportasjen om å bruke yoga i veien bort 

fra rus, og A-magasinets reportasje om søskenparet som bor og jobber sammen på gården. 

Sammen med nettutgavens vaktsjefer og frontredigerere er det min jobb å overvåke lesningen og 

ta grep hvis saker ikke leses så godt som vi mener at de burde. For til tider opplever vi at en sak 

som vi mener at er viktig, og som det er lagt mye jobb i, likevel ikke leses spesielt godt. 

På søndag publiserte vi for eksempel en sterk nyhetssak laget av vår Midtøsten-korrespondent 

Kristin Solberg om volden i Irak. 7000 sivile er drept av selvmordsbomber så lang [sic] i år, i snitt 

20 hver dag. Skolebarn, mødre som handler på markedet, fedre i busskø. Webhits kunne imidlertid 

røpe at responsen fra leserne var svært lunken. 

På fronten hadde saken opprinnelig denne tittelen: "I snitt blir 20 irakere hver dag drept av 

selvmordsbombere". Et av poengene i saken til Kristin var at folk ikke lenger tar innover seg Iraks 

problemer fordi volden er så konstant. Derfor begynte jeg og frontsjef å diskutere – kunne vi finne 

en måte å presentere saken på som ville dra flere inn?  

Vi fant ut at vi ville teste hva responsen ble når vi ikke fortalte nøyaktig hvor dette skjedde. 

Dermed endret vi førstesidetittelen til "Her blir 20 sivile drept hver dag av selvmordsbombere" 

(med bilde fra Irak). Og antall lesere i minuttet doblet seg. 

Innholdet i saken er det samme, men presentasjonsjournalistikk, som er det vi driver med på 

desken, handler også om å få deg til å lese det du kanskje ikke visste at du ville lese. Om å lokke, 

men ikke lure. Og det er veldig gøy når man kan se så tydelig at et grep fungerer! 

I denne Irak-nyheten innfører Aftenposten riktignok ikke bare den deiktiske referansen «her»; 

de holder også bevisst tilbake geografisk informasjon ved å lage en liten gåte rundt hvor 

bombene rammer, de endrer «irakere» til «sivile», som det er lettere å identifisere seg med, og 

de styrker modaliteten ved å sløyfe forbeholdet «i snitt». Likevel er signalordet «her» helt 

nødvendig for å få de fleste endringene til å fungere språklig – «20 sivile blir hver dag drept 

av selvmordsbombere» ville jo gitt gal mening.   

Stephen C. Levinson (2004) opererer med fem ulike former for deiksis, og jeg vil 

adoptere fire av disse kategoriene.  

Persondeiksis oppstår når vi bruker personlige pronomen eller eiendomsord uten å gjøre 

eksplisitt hvem de refererer til: «Etter bare to måneder var hun gravid» (Dagbladet.no), 

«Kjører du på ski her, får du bot» (VG Nett), «– Vi andre kom bare diltende etter ham» 

(Aftenposten.no). Ofte viser slike deiktiske referanser til en person vi kan se på bildet ved 

siden av, eventuelt til redaksjonen («vi») eller leseren («du»). I noen tilfeller er referenten så 

langt framme i modelleserens bevissthet på grunn av nyhetsbildet at det ikke engang trengs 

noen visuell kontekst. Når VG Nett lager tittelen «– Han synes det er frustrerende å høre 

hennes forklaring» under et bilde av den overgrepstiltalte Rune Øygard mens rettssaken 
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pågår, er det opplagt at «han» viser deiktisk til Øygard, men vi forstår også at «hennes» viser 

til jenta som er fornærmet i saken.  

Stedsdeiksis får vi når vi peker ut referenten ved å angi dens plassering i rommet med 

adverb eller pekeord: «Denne stoppet veiprosjekt i to år» (Dagbladet.no), «Kjører du på ski 

her, får du bot» (VG Nett), «Er dette tidenes mest idiotiske frispark?» (Dagbladet.no). Også 

til slike titler står det som regel et bilde som oppklarer hvem, hva eller hvor referansen viser 

til, som i Irak-nyheten Aftenposten.no selv bruker som eksempel ovenfor. I noen tilfeller kan 

den deiktiske referansen også vise til en bestemt plassering i avisa eller en bestemt nettside: 

«Følg direktesendingen på VGTV her», dvs. på den nettadressa du kommer til om du klikker 

på lenken.  

Tidsdeiksis får vi når en tidsangivelse er avhengig av en felles nå-situasjon. «Onsdag 

10.10.2012» er ingen deiktisk referanse, men «på onsdag» eller «nå» er det. Siden nettavisene 

har umiddelbar rapportering som en av sine viktigste teknologiske affordanser, kan vi anta at 

vi på nettet vil finne mer tidsdeiksis som viser til situasjoner i nåtid eller svært nær framtid, 

mens det er mindre grunn til å forvente noen forskjell mellom plattformene når det gjelder 

uttrykk som «i går» eller «på onsdag». For å undersøke dette opererer jeg med to variabler for 

tidsdeiksis. Under «tidsdeiksis, dager» koder jeg referanser som viser minst et døgn framover 

eller bakover i tid, eller som viser generelt til «i dag»: «Flest klaget på Nav i fjor» (VG Nett), 

«Pacquiao bokser i september» (Aftenposten), «’En krig kan starte i dag eller i morgen’» (VG 

Nett). Tidsdeiksis som viser til mer umiddelbare situasjoner, koder jeg under «Tidsdeiksis, 

timer»: «Direkte nå: – Hjallis var idrettsstjerna som aldri sloknet» (Dagbladet.no), «STRAKS: 

Intervjuer og ekspertkommentarer på VGTV» (VG Nett), «Personene som kom med truende 

tilrop utenfor rettslokalene i Lillehammer i ettermiddag sier det hele var ment som en rolig 

demonstrasjon» (Dagbladet.no). Ordet «nå» er litt problematisk, for det kan både vise til det 

umiddelbare her-og-nå-øyeblikket og til et mer abstrakt tidsspenn som står i motsetning til et 

like vagt «før». Ofte er det uklart nøyaktig hva som menes: «– Hvis du fikk se hva vi gjør 

med PS4 nå, ville du fått hakeslepp» (Dagbladet.no). Det samme gjelder ordet «snart»: «USA 

tror Nord-Korea vil avfyre rakett snart» (Dagbladet.no). For å være konsistent har jeg kodet 

alle tilfeller av «nå», «snart» og liknende former for tidsdeiksis som timestidsdeiksis. Det 

kommer jeg tilbake til i analysen. 

Diskursiv deiksis innebærer at referansen viser til et spesielt sted i teksten («som jeg 

nevnte ovenfor …») eller til teksten som helhet («i denne artikkelen skal jeg vise at …»). 

Titler som «Her er hans argumenter for oljeboring» (VG Nett) vil innebære diskursiv deiksis, 

siden «her» betyr «i artikkelen som følger». Men «her» kan også være stedsdeiksis samtidig, 

siden referansen også kan tolkes som «på denne nettadressen». I slike tilfeller koder jeg for 

både diskursiv deiksis og stedsdeiksis.113 Titler av typen «Slik spilles første runde i cupen» 

(VG Nett) og «Derfor tar det åtte år å bygge 10 kilometer jernbane» (VG Nett) regner jeg 

også som diskursiv deiksis, siden referansene viser til innholdet i teksten som følger – analogt 

                                                 
113 Det betyr at antall kodete tilfeller av deiksis ikke samsvarer direkte med antall deiktiske referanser i 

materialet.  
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med for eksempel «Denne teksten forklarer hvorfor det tar åtte år å bygge 10 kilometer 

jernbane».   

Levinsons siste kategori, sosial deiksis, viser til at vi tiltaler hverandre forskjellig alt 

etter hvilken sosial status vi har i situasjonen. En journalist som intervjuer kongen, for 

eksempel, kan normalt ikke bruke «du», men tiltaler intervjuobjektet i tredjeperson: «Hva 

synes kongen om dette?» Denne formen for deiksis skiller seg fra de andre ved at vi ikke bare 

kan konstatere om den forekommer eller ikke. Tiltaleformer vil alltid være tilpasset 

situasjonen på ulike måter, og det blir en håpløs oppgave å skulle kvantifisere avvik fra en 

«normal». I en analyse måtte vi isteden beskrevet hvilke sosiale relasjoner den sosiale 

deiksisen etablerer i hvert tilfelle. Derfor utelater jeg sosial deiksis fra dette kodingsskjemaet. 

Isteden vil jeg som en egen variabel registrere hvorvidt journalisten henvender seg direkte til 

leseren med annenpersonspronomen, jf. neste avsnitt (7.3.4.14).  

Det er viktig å skille deiktiske referanser fra anaforiske og kataforiske referanser. Hvis 

referenten allerede er nevnt eksplisitt tidligere i teksten, regnes ikke referanser som «hun» og 

«den» som deiktiske, men anaforiske. For eksempel skriver Dagbladet i en ingress: «– Det er 

viktig å ta en fest, sier Liv Signe Navarsete. Her varmer hun opp i badestampen før Sp-

landsmøtet.» I andre tilfeller gjøres referenten eksplisitt umiddelbart etterpå, som i denne 

Aftenpost-ingressen: «– Han har ikke gjort Liv Signe Navarsete god, sier Kjersti Toppe om 

nestleder Ola Borten Moe.» Da har vi kataforisk referanse, ikke deiksis.  

Noen tvilstilfeller oppstår naturligvis. Under et dominerende bilde av næringsminister 

Trond Giske skriver VG Nett tittelen «– Jeg har ikke tatt i saken med ildtang». Så kommer 

ingressen: «Giske sier han har vært inhabil i Entra-saken halvt år [sic]». Er «jeg» en deiktisk 

eller kataforisk referanse her? Svaret vil avhenge av om vi trekker på konteksten eller 

verbalteksten når vi forstår hvem «jeg» er. Her mener jeg leseren ut fra bildet vil ha tolket 

«jeg» som Giske allerede før hun kommer til ingressen. Det er neppe meningen at tittelen skal 

skape en spenning som forløses idet ingressen avslører referenten, slik tilfellet gjerne er med 

kataforisk referanse. Leseren ville forstått like godt hvem det var snakk om, selv om ingressen 

hadde blitt strøket. 

En annen kategori tvilstilfeller har vi der referenten ikke gjøres eksplisitt i 

forsidehenvisningene, men er navngitt og presisert i nyhetssaken som overskriften og 

ingressen viser til. Jeg har nevnt at Øygard-rettssaken var mye framme i mediene en av de 

dagene jeg undersøker, og ut fra den dagsaktuelle konteksten var det enkelt å forstå 

referentene i overskrifter som «– Han sa han ville gifte seg og få barn med meg» (VG Nett), 

også der det ikke var bilde av den tiltalte eller den fornærmede. Jeg har derfor tolket dette som 

deiksis og ikke som kataforisk referanse, selv om leseren kunne få oppklart hvem «han» og 

«meg» var, ved å klikke seg inn på saken. 

Det vil være høyst relevant for meg å sammenlikne resultatene med den ferske danske 

studien «Click bait: Forward-reference as lure in online news headlines» (Blom og Hansen 

2015, jf. avsnitt 2.3 og 7.2). Vi har imidlertid litt ulik begrepsbruk. Det jeg kaller person- og 

stedsdeiksis, vurderer Blom og Hansen som kataforisk referanse. Det skyldes nok blant annet 
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at de ikke tar høyde for den visuelle konteksten på fronten. Begrepet «forward reference» 

omfatter kataforisk referanse og diskursiv deiksis, noe som i praksis inkluderer alle mine 

kategorier utenom tidsdeiksis. Det er et godt samlebegrep som får fram den felles funksjonen 

disse språklige mekanismene har i nettaviskonteksten. Blom og Hansen påviser som tidligere 

nevnt at framoverpekende titler er vanligere jo mer «tabloid» nettavisa er, og at de er 

vanligere i åpne nettaviser enn i nettaviser med betalingsmur. Muligens kan vi derfor finne 

mer deiksis i Dagbladet.no og VG Nett enn i Aftenposten.no.  

Hypoteser for disse variablene: Nettavisene har en større andel deiktiske referanser i 

tittel og ingress, særlig på fronten. Unntaket er eventuelt «tidsdeiksis, dager». Dagbladet.no 

og VG Nett bruker oftere deiktiske referanser enn Aftenposten.no. 

Kort begrunnelse: Formatanalysen og andre studier peker mot en mer dialogisk og 

individorientert diskurs på nettet. Deiksis kan gjøre den mellompersonlige relasjonen mer 

symmetrisk og intim. Både forskning og journalisters selvrapportering tyder dessuten på at 

publikum klikker mer på fronttitler som inneholder deiktiske referanser. Se kapittel 6 og 

avsnitt 7.2.  

 

7.3.4.14 Referanser til journalist og leser i tittel og ingress 

Om nettavisene preges av en mer dialogisk diskurs enn papiravisene, er det sannsynlig at de 

henvender seg mer direkte til leseren og er tydeligere avsendere. Kvantitativt er den enkleste 

måten å måle dette på å telle hvor ofte pronomenet «du», eiendomsordet «din» eller 

tilsvarende varianter brukes med leseren som referent, som i «Slik tipper du uten å gå i 

kiosken» (Dagbladet.no). Parallelt registrerer jeg hvor ofte redaksjonen eller journalisten 

refererer til seg selv som «vi», «jeg» eller navnet på avisa («VG kan nå avsløre at …»). Hvis 

«du» eller «vi» refererer til en annen person i sammenhengen, for eksempel i et sitat, koder 

jeg ikke den forekomsten: «– Du er mål nå, Hjallis. Hvil på dine laurbær» (Dagbladet.no). 

Jeg innfører også «imperativ» som en egen variabel, siden imperativtitler normalt vil 

innebære en oppfordring rettet mot leseren: «– Få på vinterdekk!» (VG Nett). Slik blir 

diskursen mer intim.114  

Hypotese for disse variablene: Nettavisene har en større andel titler og ingresser som 

tiltaler leseren i annenperson eller bruker imperativ. Nettavisene refererer også oftere til seg 

selv. 

Kort begrunnelse: Formatanalysen og andre studier peker mot en mer dialogisk og 

individorientert diskurs på nettet. Direkte henvendelser eller referanser til deltakerne i 

kommunikasjonen kan bidra til å gjøre den mellompersonlige relasjonen mer intim. Se 

kapittel 6 og avsnitt 7.2.  

 

                                                 
114 Selv om imperativtitler gjør diskursen mer intim, blir den mellompersonlige relasjonen mer asymmetrisk, idet 

den ene parten påberoper seg makt til å kommandere den andre. Hypotensene mine om titler og ingresser bygger 

derfor primært på forestillingen om intimisering, sekundært på tanken om en mer symmetrisk mellompersonlig 

relasjon.  
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7.3.4.15 Språkhandling i tittel  

En mulig kvantitativ tilnærming til spørsmålet om hvilken sosial funksjon nyhetstekstene har, 

er å sortere titlene etter en avgrenset gruppe språkhandlinger. Da kan vi få et lite inntrykk av 

om nyhetene henvender seg til modelleseren med påstander om faktiske forhold, spørsmål, 

oppfordringer, forpliktelser, følelsesutbrudd, erklæringer eller vurderinger, for å nevne noen 

prototypiske varianter.  

Språkhandlingsteorien presenterte jeg kort i avsnitt 3.3.3. I kodingen benytter jeg meg 

av Searles hovedinndeling og de norske navnene disse klassene har fått i Vagle mfl. 

(1993:89ff), pluss en ekstra språkhandlingsklasse – evaluativer – hentet fra Roksvold 

(2005:24ff). Nedenfor følger en kort beskrivelse av hver klasse og noen eksempler på typiske 

titler fra materialet. 

Konstative språkhandlinger påstår noe om verden som kan etterprøves og være sant eller 

usant. Det betyr ikke at det alltid er mulig å verifisere eller falsifisere en slik påstand entydig, 

men påstanden skal ikke ha karakter av en subjektiv meningsytring. Noen eksempler fra 

materialet er «Reddet etter 12 timer i sjøen» (VG), «Cole får spille» (Dagbladet) og 

«Riksadvokaten anker drapsdom» (Aftenposten). Indirekte referater av andres subjektive 

ytringer koder jeg også som konstativer, slik som «Galatasaray-sjefen stempler Moen som 

elendig» og «Obama krever at Kongressen vedtar våpenlov» (begge VG Nett). Det kan 

verifiseres hvorvidt fotballsjefen brukte dette uttrykket, og hvorvidt Obama har stilt et slikt 

krav. Oppmerksomheten rettes her mot det faktum at de sier eller krever noe slikt, tittelen 

fremmer ikke selv en vurdering eller et krav. 

Direktive språkhandlinger krever en form for respons fra leseren. De vanligste 

variantene er spørsmål, som impliserer et svar, og befalinger eller krav. Typiske eksempler er 

«Redd teppet fra rødvinsflekker» (Dagbladet.no), «Hvem vinner Nobelprisen?» 

(Aftenposten.no) og «Har du fargeblekk?» (VG). Noen tvilstilfeller er nevnt i avsnittene om 

konstativer og ekspressiver. 

Kommisive språkhandlinger innebærer at avsenderen forplikter seg til en framtidig 

handling, ofte ved å framsette et løfte: «– Vi skal være med å [sic] kjempe om opprykk» 

(Dagbladet.no), «– Skal morgenbade til vi er på Stortinget» (Aftenposten.no). Ikke alle 

kommisive språkhandlinger er like entydige som disse; denne tittelen på VG Nett er et typisk 

tvilstilfelle: «Nattklubbdanser om Berlusconi-sak: – Har ingenting å skjule». I kontekst betyr 

utsagnet at danseren lover å ikke endre sin forklaring i den kommende rettssaken, og jeg 

koder derfor uttalelsen som kommisiv. Den kunne også blitt tolket som en kvalifisering (se 

nedenfor), i retning av at ‘herved erklærer jeg at jeg ikke har noe å skjule’, eller som en 

evaluativ (se nedenfor), i betydningen ‘jeg synes ikke historien min er noe å skjule’ – men 

begge disse tolkningene er noe mer søkte i sammenhengen. Jeg kunne også vurdert den som 

konstativ, siden det er et faktaspørsmål hvorvidt danseren sa nettopp dette. I tilfeller der 

avisene bruker direkte sitater i tittelen, velger jeg imidlertid å kode ut fra språkhandlingen i 

sitatet, siden det er mest relevant for perspektivet i saken. Jeg mistenker at journalistene ofte 

bruker direkte sitat nettopp for å beholde den opprinnelige språkhandlingen. 
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Ekspressive språkhandlinger uttrykker en psykologisk tilstand. Ofte er slike 

språkhandlinger følelsesutbrudd som har form av ufullstendige setninger: «Sol, sol, sol!» 

(Dagbladet), «Endelig på toppen» (VG). Også enkelte mer fullstendig formulerte uttrykk for 

f.eks. skam, opprømthet eller skuffelse har jeg valgt å kode som ekspressiver, selv om de nok 

også kunne vært klassifisert som evaluativer eller konstativer: «Götze: En skam at jeg ikke 

scoret» (VG), «– Jeg fikk gåsehud over hele kroppen» (Aftenposten.no), «Hogan om sex-

lekkasjen: – Jeg er helt knust» (VG Nett), «– Hvis Ulvang forsvarer dette, da blir jeg skuffa» 

(Dagbladet.no).  Derimot har jeg kodet «Sjekk gutta på tur!» (VG Nett) som direktiv, selv om 

slike formuleringer ofte brukes primært for å uttrykke entusiasme eller overraskelse. I den 

aktuelle sammenhengen tolker jeg den imidlertid som en konkret oppfordring til leseren om å 

se nøye på bildet nedenunder, der Jens Stoltenberg og Trond Giske poserer foran et skilt med 

kommunenavnet «Giske» på. Titler som beskriver andres følelser, koder jeg heller ikke som 

ekspressiver, men som konstativer: «Skammer seg over egen lønnsøkning» (VG Nett). 

Kvalifiserende språkhandlinger er utsagn som skaper ny virkelighet idet de fremsettes; 

ofte er de erklæringer av et eller annet slag. Dommerens avgjørelse i en rettssak er for 

eksempel med på å gjøre den tiltalte til enten uskyldig eller kriminell. Når Nord-Korea 

erklærer at «’En krig kan starte i dag eller i morgen’» (VG Nett) eller «– Øyeblikket for 

eksplosjon nærmer seg raskt» (Dagbladet.no), koder jeg det som kvalifiseringer. Også 

definisjoner regnes som kvalifiseringer: «– Vold mot gothere og punkere er hatkriminalitet» 

(Dagbladet.no). Aftenposten.nos tittel «Hjallis’ liv i bilder» er et tvilstilfelle, men jeg koder 

den som kvalifisering fordi overskriften definerer hva vi skal forstå den tilhørende bildeserien 

som. Også Ivar Petter Røeggens erklæring «– Det er dette jeg kjempet for» (Aftenposten) 

koder jeg i konteksten som kvalifisering, idet Røeggen gjennom utsagnet definerer en fersk 

høyesterettsdom som en suksess: ‘Herved erklærer jeg oppdraget utført.’ 

Evaluative språkhandlinger uttrykker avsenderens subjektive vurdering av et forhold. 

Denne kategorien nevner ikke Searle, men den trekkes fram av Thore Roksvold, som blant 

annet bygger på Nils Kristian Sundbys (1978) normteori. Roksvold (2005:25f) skriver: 

Vurderinger blir stundom oppfatta som konstateringer, men det er de jo ikke, sia en ikke kan 

avgjøre om de er sanne eller falske. En kan i beste fall ta stilling til dem på bakgrunn av 

sannsynlighet. Ellers har de norm som gyldighetskriterium. Stundom blir de oppfatta som 

ekspressiver, men sjøl med utropstegn har utsagna «Utsikten er fin!» og «For en utsikt!» ulik 

illukosjonær kraft. Vurderinger er kjennetegna av at performativverbet «synes» enten står eller kan 

interpoleres (Roksvold 1989:138). Performativer kaller vi verb som signaliserer 

språkhandlingstype. Vi kan si «Jeg synes utsikten er fin», men vi kan ikke si «*Jeg synes for en 

utsikt». Stundom blir vurderinger oppfatta som kvalifiseringer i den forstand at en gjennom å 

beskrive noe kvalifiserer det ved beskrivelsen. Men en kan ikke interpolere vurderingsperformativ 

ved kvalifiseringer: «*Jeg synes jeg erklærer dere for rette ektefolk å være». Følgelig er det grunn 

til å oppfatte vurderinger som en egen språkhandlingsklasse.  

Jeg slutter meg til dette resonnementet. Evaluativer er en hensiktsmessig språkhandlingsklasse 

å operere med i tittelanalyse, siden mange nyheter er basert på en kildes synspunkt eller 

vurdering. Eksempler som «– Alkoholen var bra å ha» (VG), «’Innbyggerne har vært flinke til 

ikke å forhåndsdømme» (Dagbladet) og «– Nordmenn drikker for mye på ferieturene» 

(Aftenposten.no) omfattes klart av Roksvolds definisjon. Jeg inkluderer også titler der 
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vurderingen suppleres med en kildehenvisning, som i «Galatasaray-sjefen: – Moen var 

elendig!» (VG Nett) og «Eurosjef: Skatten på Kypros var en tabbe» (Aftenposten.no). I det 

sistnevnte eksempelet – og flere andre – mangler replikkstreken, men vurderingen framstår 

likevel som eurosjefens egne ord.  

Mer problematisk er indirekte gjengivelser av et standpunkt. Jeg har valgt å kode alle 

tredjepersonsframstillinger av typen «Han synes at …» eller «Hun mener at …» som 

konstativer. De fastslår at en kilde har inntatt et standpunkt, uten at tittelen selv fremmer 

standpunktet. Tittelens evaluative karakter er dermed så svekket at den primært framstår som 

en konstativ som kan etterprøves: Han kilden virkelig sagt eller ment dette?   

Materialet tyder også på at slike indirekte gjengivelser utgjør en annen type 

språkhandling enn de direkte vurderingene. Jeg finner mange evaluative titler av typen 

«Dronning Sonja: – Urimelig vanskelig kjærlighetstid» (Aftenposten.no), men ingen titler der 

slike åpenbare evaluativer er omskrevet til indirekte tale, som ‘Dronning Sonja synes at hun 

hadde en urimelig vanskelig kjærlighetstid’. I de tilfellene hvor det forekommer subjektiv, 

indirekte tale, er det alltid noe tvil om hvordan den opprinnelige språkhandlingen bør 

kategoriseres, og tvilen går ikke i evaluativenes favør. Definisjoner eller erklæringer av typen 

«Mener tiggerregistrering er rasisme» (VG Nett) heller mot kvalifiseringer. Spekulasjoner 

eller forklaringer som «Mener de nye lederne testa hverandre ut» (VG Nett) heller mot 

konstativer. Og følelsesreaksjoner av typen «– Han synes det er frustrerende å høre hennes 

forklaring» (VG Nett) heller mot ekspressiver, til tross for at verbet «synes» er brukt 

eksplisitt.115 Dette kan tyde på at det regnes som godt tittelspråk å la kildenes evaluative 

språkhandlinger få beholde denne formen, eventuelt med en innledende presisering av hvem 

som snakker. Ellers transformeres evaluativen til en – muligens mindre engasjerende – 

konstativ.  

Selv med disse kriteriene oppstår det en del tvilstilfeller. Da må vi se til konteksten for å 

forstå om tittelen er ment som en vurdering eller ei. For eksempel klassifiserer jeg enkelte 

formuleringer der «jeg synes» teoretisk kan interpoleres, som konstativer hvis konteksten 

innebærer at påstanden nokså allment kan vurderes som sann eller usann. Når Egil «Drillo» 

Olsen blir frastjålet lommeboka og konstaterer at «– Tyvene var proffe» (Dagbladet), tolker 

jeg det som en faktaopplysning, ikke en vurdering – selv om vi i en annen kontekst kan finne 

på å si at «jeg synes musikerne var proffe». 

Dronning Sonjas utsagn «– Jeg vil gjerne være gjenbruksdronning» (Dagbladet.no) har 

jeg derimot under tvil kodet som evaluativ, selv om vi ikke umiddelbart kan interpolere 

performativen «synes». I brødteksten står det: «– Når det kommenteres at jeg har brukt det og 

det antrekket før, tar jeg det som et ubetinget kompliment. Jeg vil gjerne være 

gjenbruksdronning.» Meningen ligger altså nærmere ‘jeg synes det er positivt å være 

                                                 
115 Roksvolds formulering om at «[v]urderinger er kjennetegna av at performativverbet ‘synes’ enten står eller 

kan interpoleres», må altså ikke misforstås som et tilstrekkelig kriterium for evaluativklassen. Roksvold 

supplerer blant annet ved å sette alle språkhandlingsklassene inn i en tabell som presiserer «eksempler», «typisk 

språklig realisering», «gyldighetskrav» og «normpotensial» for hver klasse (Roksvold 2005:24f). 
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gjenbruksdronning’ enn ‘heretter skal dere anse meg som gjenbruksdronning’ (som ville vært 

en kvalifisering).  

Vi kan for øvrig skille mellom direkte og indirekte språkhandlinger. Direkte 

språkhandlinger kan i stor grad utledes fra valget av verb og setningsform; spørresetninger 

innebærer for eksempel direktive språkhandlinger. Indirekte språkhandlinger er mer 

avhengige av konteksten, for eksempel kan en spørresetning uttrykke en vurdering: «Var nå 

dette egentlig så lurt, da?» Da er den direkte språkhandlingen direktiv og den indirekte 

evaluativ (jf. Vagle mfl. 1993:94ff). Eksemplene på tvilstilfeller ovenfor viser at jeg av og til 

har måttet gå til konteksten for å finne en rimelig fortolkning, men jeg er forsiktig med å 

spekulere rundt avsenderens intensjoner. I siste instans kan vi jo tolke enhver nyhetsoverskrift 

som en indirekte oppfordring til å lese nettopp denne saken, altså en direktiv, men det gir jo 

ingen fruktbar statistikk. Derfor er det bare i helt opplagte tilfeller jeg koder for en indirekte 

språkhandling. Flere eksempler er nevnt over, blant annet «’En krig kan starte i dag eller i 

morgen’» (VG Nett). Isolert sett er det en konstativ, men Nord-Korea bruker påstanden til å 

framsette en indirekte trussel, altså en kvalifisering. Da koder jeg tittelen som kvalifisering. 

Når VG Nett skriver at helseministeren «Endrer loven etter VG-oppslag», koder jeg det 

derimot som en konstativ, selv om tittelen også kan leses som et indirekte og ekspressivt 

«hurra!» fra redaksjonen. Tittelen «Stor guide: Piggdekk eller piggfritt?» (VG Nett) koder jeg 

tilsvarende som en direktiv språkhandling på grunn av spørsmålsformen, selv om den 

indirekte kan leses som en konstativ som påstår at artikkelen svarer på dette spørsmålet.  

Hypotese for denne variabelen: Nettavisene har flere direktive og evaluative titler enn 

papiravisene, særlig på fronten. Papiravisene har til gjengjeld flere konstative titler. 

Kort begrunnelse: Formatanalysen og andre studier peker mot en mer dialogisk og 

individorientert diskurs på nettet. Direktive titler gjør diskursen mer dialogisk ved å rette seg 

direkte mot leseren, og tidligere studier har vist at spørreform genererer flere klikk. Hvis det 

viser seg å stemme at nettavisene har flere sitattitler, er det sannsynlig at de også har flere 

evaluativer, siden disse gjerne opptrer i direkte tale. Det er mest sannsynlig at en høyere andel 

direktiver og evaluativer går på bekostning av konstativene, siden alternativet ofte ville vært å 

skrive om til en påstand. Andelen direktiver og evaluativer er trolig høyest på fronten, siden 

innsidetittelen ofte har en mer informativ funksjon og ikke skal generere klikk. Se kapittel 6 

og avsnitt 7.2. 

 

7.3.4.16 Bildebruk 

Det er ikke bare verbalspråket som påvirkes av sjangerens tekstnormer. Også tekstens visuelle 

utforming har sine konvensjoner, som i sin tur påvirker og påvirkes av tekstmeningen. De 

fleste visuelle aspektene er vanskelige å måle kvantitativt, selv om det er det mulig å lage 

kategorier for f.eks. oppslagets samlede areal, ulike hovedgrupper av layout, bildetematikk 

eller skrifttype og fontstørrelse. Jeg velger å kode for tre grove visuelle variabler i både 

forsidehenvisningen (der den finnes) og selve nyhetsoppslaget.  
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For det første noterer jeg hvor mange bilder som blir brukt. Denne variabelen inkluderer 

ikke bare fotografier, men også andre illustrasjoner som tegninger, grafikk og klikkbare 

videoer som er integrert i teksten. Miniatyrbilder som tilhører lenker til andre saker, regner 

jeg derimot ikke med. I noen sjeldne tilfeller koder jeg grupper av små illustrasjoner som ett 

bilde, som når Dagbladet illustrerer «Slik får du DE BESTE APP-ENE» med 69 små logoer, 

delvis innrammet av en iPad. Det ville gitt helt villedende utslag på statistikken å kode saken 

med 69 bilder. 

Selv om jeg ikke får registrert hvor store bildene er, og i hvilken grad eller på hvilken 

måte de dominerer nyheten, kan antallet gi oss en pekepinn på hvor sterke konvensjonene er 

om at sakene skal illustreres.  

Hypotese for denne variabelen: Papirnyhetene har flere nyheter med mange bilder, men 

også flere nyheter uten bilde i det hele tatt. Nettnyhetene er noe mer strømlinjeformet og 

konsekvent i bildebruken.  

Kort begrunnelse: Den tekstuelle konteksten sannsynliggjør at det kan være slik. 

Papirnyheter er ofte omkranset av andre større eller mindre nyheter på samme dobbeltside, og 

bildebruken er ett av flere virkemidler desken bruker for å signalisere hvilke saker som er 

viktigst (Evensen og Simonsen 2010:120). Nettavisene viser derimot aldri mer enn én tekst av 

gangen i sin helhet. Se avsnitt 3.3.8.  

For det andre undersøker jeg om bildene forestiller personer eller ikke, dvs. om én eller 

flere personer er viktige i hovedbildet. For at en person skal regnes som viktig, må det være et 

journalistisk poeng at bildet viser nettopp denne personen, eller at vedkommende 

representerer en bestemt gruppe. Et bilde av et byrom som tilfeldigvis også inkluderer 

forbipasserende mennesker, teller ikke («Jenta knytter stortingsbesøk til overgrepssaken», 

Dagbladet.no), men en kvinnelig modell i tettsittende antrekk som viser fram en ny bil 

(«Nordmenn følger ikke moten», Dagbladet.no), teller som en viktig person i hovedbildet.  

Hvis nettavisene preges av en mer dialogisk og personorientert diskurs, kunne vi 

kanskje forvente å se bilde av dem som snakket til oss, noe oftere enn på papir. På den annen 

side, hvis hypotesen stemmer om at nettnyhetene har større press på seg til å bildelegge hver 

enkelt sak, kan vi kanskje også forvente flere arkiv- og illustrasjonsbilder der hvor 

papirnyhetene heller hadde droppet illustrasjonen. For eksempel er Aftenposten.nos nyhet 

«Google vil vitne i Klomsæt-saken» illustrert med et bilde av et vindu med Googles logo, der 

vi kan skimte Googles sjef i Norge gjennom den ene o-en. Vedkommende er ikke kilde i 

saken. I neste dags papirutgave står saken som en tospalter uten illustrasjon. Av samme grunn 

kan det virke som om nettavisene oftere enn papiravisene må ty til illustrasjonsbilder uten 

personer, som når Dagbladet.no illustrerer saken «Sjåførene bak rattet i et bestemt bilmerke er 

verst i trafikken» med et speedometer på fronten og en BMW-grill i selve saken. 

Hypotese for denne variabelen: Hovedbilder der en person er viktig, er vanligere på 

nett enn på papir. 

Kort begrunnelse: Hvis nettnyhetene oftere enn papiravisene har et hovedbilde og er 

mer personorientert, kan dette muligens veie opp for at de også bruker en del 
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illustrasjonsbilder, men utfallet kan også bli motsatt. Se kapittel 6 og avsnitt 7.2. Resultatet 

må sees i lys av den tredje variabelen:  

For det tredje vurderer jeg nemlig om hovedbildet er tatt i forbindelse med 

nyhetshendelsen eller ikke – altså om det er et ferskt bilde eller arkivmateriale. Naturligvis er 

det bare en del av nyhetene som forteller om fotograferbare, fysiske hendelser, men også 

abstrakte nyheter kan fotograferes i felten. For eksempel kan fotografen ta et ferskt bilde av 

en politiker som kommer med et utspill. Denne variabelen innebærer i noen tilfeller at jeg må 

gjøre en sannsynlighetsvurdering, siden det ikke alltid er opplagt hva som er arkivbilder og 

ikke, men stort sett går det indirekte fram av enten bildet selv, fotobylinen, bildeteksten eller 

brødteksten. Hvis det er få holdepunkter, koder jeg for «uklart». 

Ofte vil et bilde fra situasjonen samtidig implisere at journalisten har vært der, men ikke 

nødvendigvis. Jeg registrerer ikke her om bildene er tatt av egen redaksjon eller kjøpt inn fra 

andre; det vil bli for arbeidskrevende å avklare alle tvilstilfeller. Når VG Nett viser kinesiske 

forskere som kler seg ut som pandaer for å komme tettere på dyra, koder jeg dermed for at 

hovedbildet er «fra situasjonen», selv om bildene stammer fra diverse internasjonale byråer og 

saken er skrevet fra kontorpulten. Jeg kan altså ikke si noe om hvor hyppig redaksjonene 

sender sine egne fotografer ut i felten. For sjangerens del er det viktigere om leseren tilbys et 

øyeblikksbilde eller ikke.  

Hypotese for denne variabelen: Hovedbilder som er tatt i forbindelse med 

nyhetshendelsen, er vanligere på papir enn på nett. 

Kort begrunnelse: Eldre studier har vist at journalistene er mindre ute i felten når de 

skriver for nett, enn når de skriver for papir (Øvrebø 2012:46, Hjeltnes mfl. 2007:90, 

Journalisten nr. 9/2006). Samtidig er det jo ikke uvanlig at journalisten gjør et intervju over 

telefon, mens fotografen drar alene ut og tar bildet etterpå. Dessuten er det ikke gitt at en 

journalist som er ute i felten, tar bilder samtidig. Derfor vil det bli interessant å sammenholde 

denne variabelen med metodevariabelen. Se avsnitt 7.2. 

 

7.3.4.17 Casevinkel 

Ut fra hypotesen om at nettnyhetene preges av en mer personorientert diskurs, kan vi 

muligens forvente at nettnyhetene er mer individorienterte og vinklet som historier om 

enkeltpersoner. I praksis er det dessverre vanskelig å definere en gitt nyhet som enten 

personvinklet eller ikke; tvilstilfellene blir altfor mange og bør heller beskrives kvalitativt.116 

Noe som derimot er mulig, er å registrere om nyheten bruker en såkalt case eller ikke. En case 

er en person som brukes som et eksempel på en mer abstrakt problemstilling. Som regel er 

vedkommende en vanlig borger som merker konsekvensene av noe som i seg selv er 

nyhetsverdig, ofte en form for systemsvikt (Øvrebø 2012:49). Casejournalistikk kan 

konkretisere komplekse og abstrakte problemstillinger og gjøre dem mer forståelige og 

engasjerende (Waldahl mfl. 2009:112). Men overdreven og ukritisk bruk av casehistorier har 

                                                 
116 Stoffkategorien «kjendis» kan gi en pekepinn, riktignok på et avgrenset felt. 
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også blitt kritisert for å fremme lettvint og populistisk kritikk for kritikkens egen skyld (f.eks. 

Hågvar 2003:354, Lindholm 2004:120, Bjerke 2011:157), og for å grafse i privatliv og sosial 

nød (Østlyngen og Øvrebø 1998:286).  

I denne statistikken setter jeg ganske strenge kriterier for hva som skal regnes som en 

case. Personen må uttale seg om egne erfaringer, ikke snakke på vegne av andre. Dessuten må 

vedkommende representere en gruppe som blir berørt av saken, uten selv å være profesjonelt 

involvert. Profesjonelle fotballspillere som mener noe om fotball, teller derfor normalt ikke 

som case, men en tilfeldig publikummer gjør det. Jeg har også talt med noen få tvilstilfeller 

der det bare er implisitt hva casehistorien skal være et eksempel på, slik som «Michaels 

jobbsøknad på YouTube er sett av 16.000» (Aftenposten.no). Nyheten er en enkeltstående 

fortelling om en uvanlig jobbsøknad, der nyhetsverdien primært ligger i å vise den 

underholdende søknadsvideoen. Samtidig er saken opplagt et eksempel på det mer generelle 

nyhetspoenget om at det lønner seg å skille seg ut i søkerbunken om du vil ha jobb, selv om 

dette bare går indirekte fram gjennom et sitat fra den potensielle arbeidsgiveren.  

Jeg krever ikke at casepersonen skal være hovedpoenget i artikkelen. Det er tilstrekkelig 

at vedkommendes erfaringer trekkes fram i løpet av teksten, for eksempel i en undersak. Når 

jeg skriver om «casevinklinger», mener jeg altså nyheter som på et eller annet nivå bruker 

vanlige folks erfaringer til å eksemplifisere hovedbudskapet. 

Hvis det stemmer at nettjournalister er mindre ute i felten og snakker med folk enn 

papirjournalistene er, og hvis det er sant at nettjournalistene har dårligere tid, kan vi forvente 

færre casevinklinger på nettet. Det krever mer arbeid å spore opp en autentisk 

«konsekvensekspert» (Meilby 1989:53) enn å ringe en forsker eller politiker for en 

kommentar. Samtidig vil dette trolig dreie kildearbeidet mer i retning av profesjonelle kilder, 

så tallene bør leses opp mot de ulike kildevariablene. Konsekvensene må eventuelt studeres 

kvalitativt. Vi kan for eksempel forestille oss at det blir færre løsrevne moralske 

eksempelhistorier om den lille manns kamp mot systemet, samtidig som journalistikken får 

mindre kontakt med hva som rører seg blant deres egne lesere.  

Tidspresset er neppe den eneste faktoren som påvirker bruken av case. Også graden av 

eksklusivitet må regnes med. En casefortelling om et enkeltmenneskes private erfaringer, for 

eksempel at vedkommende har blitt dårlig behandlet av det offentlige, vil redaksjonen som 

regel være alene om. Oftest er det heller ikke noe som tilsier at slike saker må publiseres 

umiddelbart; de kan godt vente over natta til neste dags papiravis. Konkurrentene kan 

dessuten ikke lage sin versjon av nyheten uten å sitere opphavsredaksjonen behørig. 

Hypotese for denne variabelen: Nettnyhetene har færre casevinklinger. 

Kort begrunnelse: Nettavisenes tidspress gjør det vanskeligere å lete opp relevante 

eksempelpersoner. I tillegg vil casevinklinger ofte være såpass eksklusive og holdbare at de 

spares til de betalte kanalene. Se kapittel 5 og avsnitt 7.2.117  

 

                                                 
117 En utvidet studie av casebruk på papir og nett presenteres dessuten i avsnitt 9.6.1. 
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7.3.4.18 Skildring i teksten 

Det siste aspektet jeg skal undersøke ved verbalteksten, er om journalisten skildrer noe hun 

har observert. Dette er i mye normativ litteratur et av de viktigste grepene som skiller 

nyhetsreportasjen fra nyhetsartikkelen som sjanger (jf. avsnitt 7.3.3.1). Fra et mer deskriptivt 

ståsted, fristilt fra tradisjonelle sjangerkataloger, er det interessante sjangerspørsmålet i hvilke 

nyhetssammenhenger skriftlige skildringer regnes som relevante eller til og med ønskelige. 

Derfor koder jeg alle nyhetene for om de inneholder skildring av journalistens egne 

observasjoner, skildring av andres observasjoner (inkludert rekonstruksjoner), begge deler 

eller ingen av delene.  

Det er bare verbalspråklig skildring jeg koder her. Muntlig skildring i videoinnslag kan 

altså telle med, men ikke andre former for visuelle eller auditive skildringer.  

Skildringene må ha et visst omfang for at jeg skal registrere dem. Når Dagbladet.no 

observerer at tre menn truer en tiltalt utenfor rettslokalet, men bare konstaterer at «de tre 

framsto som svært aggressive», velger jeg å ikke kode for skildring. Det samme gjelder 

formuleringer som «i skolegården ligger det forventning i luften» (Aftenposten.no). Dessuten 

er dette i større grad fortolkninger enn skildringer av egne observasjoner. Derimot passerer 

denne VG-ingressen som skildring: «Som en hyrde fra bibelhistorien entret Odd Nerdrum 

også i går Oslo tingrett – iført en lang kjortel og vest av geiteskinn.» 

Hypotese for denne variabelen: Papiravisene bruker oftere skildring enn nettavisene. 

Nettavisene gjengir oftere enn papiravisene skildringer fra andre kilder. 

Kort begrunnelse: I tråd med hypotesen om at papirnyheter viser mest tilstedeværelse i 

felten (avsnitt 7.3.4.4), forventer jeg å finne noe mer skildring på papir enn på nett. Et 

motargument kan være at nettjournalistene ofte dekker planlagte fysiske hendelser ekstra tett. 

For eksempel vil kontinuerlig oppdaterte rettsreferater åpne for mye skildring, så utfallet er 

overhodet ikke gitt. Hypotesen om at nettavisene oftere velger å sitere andres skildring, 

bygger på hypotesen om at nettavisene har flere sitatsaker (avsnitt 7.3.4.5). Se avsnitt 7.2.  

 

7.3.4.19 Kommentarfelt og avstemninger  

Nettnyhetene har noen teknologiske affordanser som papirnyhetene ikke har. Vi har alt vært 

innom hyperlenker. I tillegg kan leserne ofte bidra ved å diskutere nyheten i et kommentarfelt 

eller si sin mening i en avstemning. Slik direkte interaksjon med leserne kan påvirke måten vi 

forstår tekstene på, både fordi vi direkte eller indirekte oppfordres til å gjøre oss opp en 

eksplisitt mening, og fordi de andre lesernes reaksjoner utgjør en kontekst i stadig endring. 

«Det finnes ingen studier vi kjenner til, som viser noen statistikk over hvilke saker som 

åpnes for debatt eller ikke,» skriver Ihlebæk m.fl. (2013:227). Denne studien blir en slik. Når 

jeg koder hver nettnyhet for om den har kommentarfelt eller ikke, kan dette senere koples opp 

mot hver av de andre variablene.  

Et foreløpig ubesvart spørsmål som knytter sammen kommentarfelt og nyhetssjanger, er 

om journalistene – bevisst eller ubevisst – skriver nyhetene på en måte som gjør dem mer 

engasjerende å kommentere. Det må undersøkes kvalitativt. Men da er det godt å ha 
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grunnleggende kunnskap om hva slags saker som i praksis lar seg kommentere. Særlig 

sammenhengen med stoffområde vil være interessant. 

Noen få nettnyheter suppleres med en avstemning der leseren kan velge mellom 

forhåndsdefinerte svaralternativer: «Synes du det var gøy å se Giske på Giske? Ja, dette er 

min humor! / Nei, dette var pinlig!» (VG Nett). Det er et interessant sjangerspørsmål hvilke 

saker som åpnes for avstemning, og ikke minst hvilke spørsmål og svaralternativer som 

formuleres. Også her trenger vi kvalitative analyser, men statistikken over hvilke saker som 

utrustes med avstemning disse to dagene, og i hvilke aviser, kan være en begynnelse. 

Hypoteser for disse variablene: Sportssaker har oftest kommentarfelt. Krim- og 

ulykkessaker åpnes sjelden for kommentarer. Det samme gjelder for avstemninger. 

Kort begrunnelse: Tidligere studier har vist at redaksjonene er mest skeptisk til 

nettdebatt på områder der det erfaringsmessig er stor fare for personangrep eller 

stigmatisering av bestemte grupper (Ihlæbæk og Krumsvik 2014:11, Ihlæbæk mfl. 2013:227, 

de Lange 2011:80ff, Ihlebæk og Ytreberg 2009:58). Blant mine grove kategorier finner vi 

trolig flest slike saker i kriminal- og ulykkesjournalistikken, hvor enkeltpersoner ofte kan 

navngis og klandres. Også innenfor samfunns- og politikk/forvaltning-kategorien kan vi 

forvente en del problematiske saker, særlig på områder som innvandring og religion. Likevel 

inneholder disse kategoriene såpass mye uproblematisk stoff med høy debattverdi at jeg antar 

at forekomsten av kommentarfelt tross alt er høyere der. I motsatt ende av skalaen finner vi 

trolig sport, som mange har sterke meninger om og sjelden legger opp til personangrep.118 

Engebretsens skandinaviske studie fra 2007 peker også mot at sport debatteres hyppigst 

(Engebretsen 2007:171). Se avsnitt 7.2.  

    

7.3.4.20 Modaliteter 

Som jeg var inne på i avsnittet om bilder, er både papir- og nettnyhetene multimodale. Det er 

begrenset hvor sjangerrelevant informasjon vi kan få ut av kvantitative modalitetsmålinger, 

men det er iallfall mulig å si noe om hvilke hovedkategorier av modaliteter som forekommer, 

og se hvordan de fordeler seg mellom plattformene og avisene. Jeg koder derfor hver nyhet 

for forekomsten av fem ulike modaliteter. 

Skrift viser til brødtekst. De fleste nyheter har skrift, men et videoinnslag eller et bilde 

som bare har overskrift og eventuelt en kort ingress, kodes som «ikke skrift». Da er det i 

praksis bildet eller videoen som er saken.  

Foto betyr fotografisk bilde. Mens jeg i kategorien «antall bilder» kodet alle slags 

illustrasjoner under ett, vil jeg her skille ut fotografiet som en egen modalitet.  

Grafikk er en samlebetegnelse for statiske visuelle uttrykk som ikke er fotografiske eller 

skriftlige. Det kan være tegninger, kartutsnitt, grafer, logoer og annet. Helt ordinære 

layoutgrep som rammer, punkter og piler teller ikke med.  

                                                 
118 Naturligvis vil navngitte idrettsutøvere bli kritisert, men normalt i konkurransesammenheng og ikke privat. 
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Lyd forekommer naturligvis bare i nettavisene og viser til lydfiler som kan avspilles 

uten at det samtidig skjer noe visuelt, som i et radioinnslag. Selv om det også er lyd på 

videoinnslag, koder jeg altså ikke for lyd der. Videre skiller jeg mellom lyd som er integrert i 

saken, dvs. at vi blir værende på siden mens fila spilles av, og lenker til lydfiler som åpnes i 

egne vinduer. 

Video er også en ren nettkategori. Alle levende bilder, med eller uten lyd, teller som 

video her. Som for lyden registrerer jeg om videoinnslagene er integrert i nyhetssaken eller 

åpnes i egne vinduer.  

Hypotese for denne variabelen: Flere nyheter har foto på nett enn på papir. Grafikk 

brukes omtrent like mye på begge plattformer. Lyd brukes sjelden, men video forekommer 

oftere enn i tidligere studier og er hovedsakelig integrert i saken. 

Kort begrunnelse: Fotohypotesen begrunnes på samme måte som hypotesen om 

illustrasjoner generelt, jf. avsnitt 7.3.4.16. Grafikk har ulike fortrinn på papir og nett; store 

papirflater tillater visuelle detaljer, mens interaktivitet tillater dybde. Grafikk kan ta lang tid å 

lage, noe som favoriserer papir, men det er også enkelt å hente f.eks. et kartutsnitt til en 

nettnyhet. Siden nettavisa er et audiovisuelt medium, er det sjelden relevant å publisere kun 

lyd uten bilde til. Når Karlsson (2010:36) viser at bruken av «multimedia» i svenske 

nettaviser har vokst fra 2005 til 2010, er det videoinnslag med lyd og bilde som står for 

mesteparten. Andre relevante studier å sammenlikne med kan være Engebretsen (2007) og 

Høst (2013). Se avsnitt 7.2.  
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8 Resultater av innholdsanalysen 
I dette kapittelet presenterer og drøfter jeg resultatene av innholdsanalysen. Jeg tar for meg 

variablene i samme rekkefølge som i kapittel 7 og undersøker om hypotesene får støtte eller 

må forkastes. Kapittelet avsluttes med en oppsummerende diskusjon og konklusjon.  

Funnene visualiserer jeg i hovedsak med et forenklet søylediagram som slår sammen de 

tre avisene. Der det er viktig og plassen tillater det, skiller jeg også mellom avisene. Detaljerte 

tabeller finnes i vedlegg 2. 

Jeg minner om at materialet er samlet inn i 2012 og 2013, og at alle beskrivelser av 

hvordan nett- og papiravisene er, viser til dette tidspunktet. Jeg bruker ikke plass her på å 

kommentere potensielle utviklingstrekk i årene etter.119  

 

8.1 Hvor stor andel av tekstene er nyheter? 

 

Figur 8.1: Fordeling av hovedsjangere på papir og nett. Prosent 

 

Statistikken sier ikke bare noe om hvordan nyhetssjangrene arter seg, men gir også et bilde av 

hvor stor andel av de publiserte tekstene som kan klassifiseres som nyheter. Ikke 

overraskende dominerer nyhetene nettavisene mer enn papiravisene, og hypotesen er dermed 

bekreftet (jf. avsnitt 7.3.3.1). 86 % av nettavistekstene er en form for nyheter, mens bare 63 % 

av papiravistekstene er det.120 Til gjengjeld har papiravisene mer kommentar- og 

                                                 
119 For eksempel ville en 2015-studie trolig funnet betydelig mer kommentarstoff og leserbidrag på nett, jf. 

avsnitt 6.6.  

120 Da har jeg også inkludert nyhetsstoff som verken kan kalles notis, artikkel eller reportasje i klassisk forstand. 

Nett-tv er et eksempel på det.  
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bakgrunnsstoff, ørlite mer featurestoff og betydelig flere leser- og debattinnlegg.121 Det er 

små forskjeller mellom avisene, men vi kan merke oss at Dagbladet har nesten dobbelt så mye 

kommentarstoff som VG og bare halvparten så mange leserinnlegg som de to konkurrentene 

(tabell 8.1, vedlegg 2).  

I den grad ikke-nyhetsstoff figurerer i nettavisene, er det som hovedregel hentet fra 

papirutgaven. Det gjelder 69 % av kommentar- og bakgrunnsstoffet, 71 % av featurestoffet og 

samtlige leser- og debattinnlegg på nett. Kun 7 % av de tekstene nettavisene produserer selv, 

er noe annet enn nyheter, mot 42 % av papiravisenes egenproduksjon.122 

I absolutte tall publiserer for øvrig nettavisene mer enn tre ganger så mange nyheter som 

papiravisene. I materialet finner vi fra VG 58 papirnyheter og 200 nettnyheter, fra Dagbladet 

43 papirnyheter og 166 nettnyheter, og fra Aftenposten 67 papirnyheter og 187 nettnyheter.  

 

8.2 Hvilke tradisjonelle nyhetssjangere dominerer på hver plattform? 

 

Figur 8.2: Fordeling av tradisjonelle nyhetssjangere på papir og nett. Prosent 

 

Hvordan fordeler nyhetsstoffet seg på notiser, artikler og reportasjer, om vi skal legge 

tradisjonelle definisjoner til grunn? Vi får bekreftet hypotesen om at notisene utgjør en 

markant større andel av papirnyhetene enn av nettnyhetene, 48 % mot 15 %. Tallet 15 % er 

for øvrig identisk med Engebretsens funn fra 2004/2005 (Engebretsen 2007:57, jf. avsnitt 

7.3.3.1). Motsatt er over åtte av ti nettnyheter artikler på 16 linjer eller mer, mens under 

                                                 
121 Jeg minner om at jeg kun har talt leserinnlegg som er utvalgt og presentert av redaksjonen, dvs. at VG Netts 

store diskusjonsforum VG Debatt er utelatt. Det samme gjelder alle innleggene i nettavisenes kommentarfelt.    

122 Med egenproduksjon mener jeg her at tekstene ikke er hentet fra motsatt plattform, men produsert med hhv. 
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halvparten av papirnyhetene har artikkelform. Nyhetsreportasjer er det tynt med på begge 

plattformer. Det er ikke tilstrekkelig støtte for hypotesen om at papiravisene har flest. 

Forskjellene mellom avisene er små (tabell 8.2, vedlegg 2). På papir har Dagbladet 

størst andel papirnotiser og lavest andel nyhetsartikler, mens Aftenposten har lavest 

notisandel og høyest artikkelandel. På nett er det motsatt: Der prioriterer Dagbladet.no 

nyhetsartikkelen høyest, mens Aftenposten.no har flest korte nyheter under 16 linjer. 

Reportasjene er så få at jeg ikke vil legge vekt på dem her. 

 

8.3 Hvilke plattformer distribueres tekstene på? 

 

 
Figur 8.3: Stoffdistribusjon på papir og nett. Prosent 

 

De fleste tekstene publiseres kun på én plattform. 66 % av papirtekstene kommer aldri på nett 

i noen form, og 73 % av nettekstene forblir tilsvarende på nett. VG og VG Nett deler færrest 

tekster på tvers av plattform; 73 % av papirsakene deres forblir på papir, og 79 % av 

nettsakene forblir på nett (tabell 8.3, vedlegg 2). Dagbladet deler flest saker mellom 

plattformene, men beholder fortsatt 61 % av papirsakene på papir og 64 % av nettsakene på 

nett. Aftenpostens tall er hhv. 64 % og 74 %.  

Bare 16 % av papiravisstoffet er hentet fra egen nettavis.123 I 91 % av tilfellene er 

teksten da redigert om, typisk blir nyhetsartikler fra nettet skåret ned til notiser i neste dags 

papiravis. Dagbladet henter mest fra sin egen nettavis (19 %), VG og Aftenposten minst 

                                                 
123 Når sammenlagttallene i dette og de neste avsnittene kan avvike noe fra summen av tallene i tabellen (vedlegg 

2), er det fordi jeg her har avrundet sluttsummen og ikke delsummene underveis. Tallet 16 % stammer fra 1,4 % 

+ 14,2 % = 15,6 %. 
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(begge 14 %).124 De omskriver henholdsvis 86 %, 92 % og 94 % av stoffet. Den som henter 

minst, omskriver altså mest, og motsatt. 

I nettavisene er til sammen 13 % av tekstene hentet fra papirutgaven. 24 % av disse er 

redigert om på en eller annen måte, først og fremst ved at avsnitt er lagt til eller trukket fra. 

Resten av sakene er lagt ut uten forandringer. Her skiller imidlertid de tre avisene seg tydelig 

fra hverandre. VG Nett henter bare 8 % av tekstene sine fra papiravisa, mens Aftenposten.no 

henter 15 % og Dagbladet.no 18 %. Noe av forklaringen er at Aftenposten.no og 

Dagbladet.no publiserer flere av papiravisas debattinnlegg og kommentarer på nettet enn VG 

gjør. Det kan også forklare hvorfor VG redigerer om hele 53 % av papirtekstene før de slippes 

på nett, mens Dagbladet forandrer på 26 % og Aftenposten bare 11 %. 

Både nett- og papiravisene produserer altså mesteparten av stoffet sitt selv, og beholder 

det på sin egen plattform. Men når redaksjonene først låner stoff på tvers av plattformer, er 

det først og fremst nettavisene – særlig Aftenposten.no og Dagbladet.no – som publiserer det 

uten forandringer. Den enkle forklaringen på det er at nettavisene særlig låner meningsstoff, 

featuresaker og ferske nyheter fra papiravisa, mens papiravisa henter nyhetsstoff fra nettet 

som vil være gammelt neste morgen. Det må derfor enten oppdateres eller komprimeres. 

Sammenlikner vi med forskningen presentert i avsnitt 7.2 (Jacobsen 2005, Binde 2005, 

Engebretsen 2007, Andenæs 2007), får vi altså bekreftet hypotesen om at papir- og 

nettavisene deler færre tekster nå enn før. Fretlands studie (2006) er riktignok et unntak. Hun 

fant at bare 19 % av nettsakene til Dagbladet.no i en full 2006-uke hadde vært trykt på papir 

først. Det samsvarer bra med de 18 % jeg finner i kategoriene «fra papir til nett». For Bergens 

Tidende var andelen derimot 39 %, og for Drammens Tidende hele 88 % (Fretland 2006). Det 

minner oss på at vi ikke ukritisk kan sammenlikne med tidligere studier av «papir- og 

nettaviser»; det er store forskjeller mellom avisene. Jeg kjenner dessverre ingen andre studier 

som spesifikt har sammenliknet VG, Dagbladet og Aftenposten på denne måten, men 

ettersom Jacobsens studie angår VG spesielt og både Bindes og Engebretsens statistikk 

inkluderer VG og Aftenposten, mener jeg å se et generelt tegn til at andelen dobbeltpubliserte 

tekster har sunket over tid. 

Det er imidlertid ikke gitt at denne utviklingen vil fortsette i samme retning. Etter at 

Aftenposten innførte betaling for ikke-abonnenter i desember 2013, har målet vært å legge 

hele papiravisa ut på nett hver dag (Skjalg Engebø, intervju 10.12.2013). VG mener også at vi 

kommer til å få se flere dobbeltpubliseringer framover, fordi nett- og papirredaksjonen er blitt 

integrert og det krever mye ressurser å lage flere versjoner av samme sak (Christian 

Brændshøi, intervju 17.12.2013). Brændshøi mener også at det lages mindre unikt innhold for 

papiravisa nå enn det gjorde tidligere, selv om VG prøver å ha «noen stolper» hver dag «som 

ikke er innretta på en måte som gjør at de må ut i det åpne». Den årlige 

                                                 
124 Aftenpostens utviklingsredaktør nevner som en delforklaring at det fram til årsskiftet 2012/2013 var 

unødvendig tungvint å kopiere en tekst fra nettavisas publikasjonssystem til papiravisas. «Det var faktisk lettere 

å hente en NTB-notis enn å hente det fra Escenic [nettavisas publiseringssystem]. […] Det er ikke et bevisst valg 

fra toppen at sånn skal det være.» (Skjalg Engebø, intervju 10.12.2013) 
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«netthodeundersøkelsen», der over 200 nettjournalister er stilt de samme spørsmålene siden 

2010, viser også at journalistene blir stadig mindre enig i påstanden «Det bør lages egne 

versjoner av sakene til hver mediekanal» (Krumsvik 2014b).  

Figurene og tabellen over inkluderer samtlige tekster i avisene, ikke bare nyhetsstoffet. 

Ser vi på nyheter alene, blir tallene enda litt høyere for andelen stoff som bare fins på én 

plattform. Unntaket er Dagbladet, som bare har 55 % unike nyheter i papiravisa, og VG Nett, 

som beholder sine 79 %. Det midterste søyleparet i figur 8.4 viser hvor mange av 

nyhetstekstene som kopieres til eller fra motsatt plattform, omredigert eller ikke; se også 

tabell 8.4 i vedlegg 2.  

 

Figur 8.4: Forholdet mellom avisenes dekning av samme sak og bruken av samme 

nyhetstekster på begge plattformer. Prosent 

 

De nyhetstekstene som publiseres på begge plattformer i mer eller mindre like utgaver, utgjør 

naturligvis bare en del av alle nyhetssakene som samme avis dekker på papir og nett. Det er jo 

mange nyheter som omtales med helt forskjellige tekster på de to plattformene, der det ikke er 

spor av ordlyden fra den ene teksten i den andre. Slår vi sammen alle tekster som dekker 

samme saksforhold, enten kopiert eller fullstendig nyskrevet, fordeler avisene seg omtrent 

etter samme mønster som når det gjelder dobbeltpublisering, jf. kolonne 1 i tabell 8.4 

(vedlegg 2). VG har størst innholdsmessig variasjon mellom plattformene, mens Dagbladet 

dekker flest av de samme sakene på begge plattformer. Sammenlikner vi kolonne 1 og 2 i 

tabell 8.4, ser vi at mellom 7 (Dagbladet) og 19 (VG) prosentpoeng av nyhetene er separate 

dekninger av samme saksforhold der nett- og papirjournalistene skriver helt forskjellige 

tekster.  

Av og til kan dette muligens forklares med at avisa ønsker å erstatte en byråsak med en 

egen versjon. VG Nett publiserte for eksempel NTB-nyheten «Naziflagg møtte Merkel på 
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lynvisitt i løvens hule» om kvelden 9.10.2012, en lengre artikkel som refererer protestene 

Angela Merkel møtte da hun besøkte Aten samme dag. I neste morgens papiravis bruker VG 

to sider på en helt annen tekst, «Møtt av nazi-hets», som er ført i pennen av deres egen 

tysklandskorrespondent og i hovedsak dekker de samme poengene. VGs redaksjonssjef 

Christian Brændshøi (intervju 17.12.2013) bekrefter at de har større terskel for å ta inn 

byråstoff på papir enn på nett. Men det hender også at en journalist får i oppdrag å skrive en 

sidetopp om en bestemt sak til papiravisa, uten at man undersøker godt nok hva nettavisa 

publiserer om samme sak i mellomtida: «Så ideelt sett hadde kanskje han 

[tysklandskorrespondenten] skrevet den saken tidligere i døgnet og levert til nett, og så hadde 

noen brukt den igjen i papiravisen.»  

Også redaksjonens egne journalister publiserer tematisk overlappende, men likevel ulike 

tekster på de to plattformene. For eksempel gir VG Nett 9.10.2012 et ordinært rettsreferat fra 

skattesaken mot Odd Nerdrum («Nedrum [sic]: – Jeg er ikke grådig på penger»), mens samme 

journalist neste dag publiserer en helside i papiravisa om geiteskinnsantrekket Nerdrum bar 

under rettssaken («– Geiteskinnet har en spesiell historie for meg»).125 Det er et eksempel på 

en fordeling der nettavisa tar seg av den løpende aktualitetsdekningen, mens papiravisa tilbyr 

mindre øyeblikksorientert bakgrunnsinformasjon. 

Henholdsvis 20 % (papir) og 34 % (nett) av nyhetene som dekkes på begge plattformer, 

er skrevet som to helt forskjellige tekster – i VG og Aftenposten.no opptil halvparten av 

tilfellene (jf. kolonne 3 i tabell 8.4, vedlegg 2). Det at nett- og papirutgavene såpass ofte 

skriver separate tekster når de dekker samme saksforhold, åpner for at nyhetssjangrene er 

tilpasset de respektive plattformene. 

Likevel har det «på ingen måte» vært noe mål i seg selv å skrive separate saker, selv da 

nettavisa var gratis, sier Skjalg Engebø i Aftenposten. Men det gjelder å ta hensyn til mediets 

muligheter og hva som er relevant ved tidspunktet for publiseringen: 

Det må mer gå på at man kan berike saken ulikt på nett og papir. At man har tilgang på 

videomateriale, at man har tilgang på bildeserier og den type ting. Men det er ikke et mål at vi skal 

skrive teksten annerledes. […] Det eneste måtte jo være, hvis du går tilbake til [eksempelet med] 

Kiev, så må gjerne papir prøve å se gjennom natta og fram til neste dag. Så av og til kan vi velge 

en inngang som peker framover i større grad enn på nett. «Akkurat nå så velter de en Lenin-statue, 

rasende demonstranter, og sikkerhetspolitiet står oppstilt» og sånn, det funker ikke alltid så bra på 

papir. Så da blir kanskje inngangen på saken at «Det skal være et møte i dag mellom 

opposisjonsleder og president». For det skal nå skje, uansett hva som har skjedd i løpet av natta. 

(Intervju 10.12.2013) 

Behovet for å velge en papirvinkel som kan overleve helt til neste dag, understrekes også av 

Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen. Men det innebærer ikke nødvendigvis å se 

framover, man kan også fokusere på andre aspekter ved det som har hendt:  

Det vi gjør på papir – det gjør vi jo egentlig i alle kanaler, men vi redigerer jo en virkelighet der vi 

bestemmer hva vi mener er viktigst innenfor nyheter. Og hvis vi mener at den hendelsen som 

                                                 
125 Papirnyheten låner riktignok både hovedbildet og et av sitatene fra en annen og to dager gammel nettartikkel 

(«– Umulig å påvise Nerdrums inntekter», VG Nett 8.10.2013), samtidig som VG feilaktig gir inntrykk av at 

begge deler er fra gårsdagen: «Slik stilte Odd Nerdrum i Oslo Tingrett i går».  
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skjedde i går ettermiddag, er viktig også for papirleserne, selv om det er et døgn etterpå når de 

leser det, så betyr det at da er vi nødt til å finne en historie i den hendelsen som lever gjennom hele 

dagen. Som lever etter at folk har lest nettavis, etter at folk har fått med seg hva som skjedde. Det 

kan for eksempel være detaljintervju med et vitne, det kan være skrevet på en annen måte ... Vi 

jobber mer med storytelling i papir, å fortelle en historie, helst gjennom en person. Det er mye mer 

jobbing med manus i utgangspunktet på en nyhetshendelse enn det er på nett. Jeg sier ikke at det er 

mindre eller mer jobbing med manus på nett og papir på andre typer saker, men på hendelser som 

skjer, er det ofte at vi prøver å pinpointe historien i hendelsen. Det er det vi må finne ut av. Hva er 

historien i hendelsen? Hva er det som kan leve i et døgn og likevel være dramatisk? (Intervju 

18.12.2013) 

VGs Christian Brændshøi ser en egenverdi i å differensiere mellom plattformene. I tillegg 

trekker han inn forskjellene i målgruppe og deres lesevaner:  

– En del nyhetssaker som går gjennom døgnet, vil jo være interessante i papiravisen også. Men da 

tas det gjerne egne grep knytta til de sakene. Presentasjonen av dem vil være annerledes i papir. 

Du vil kanskje strukturere … Det har kanskje vært femten saker og forskjellige komponenter i 

nettdekningen som blir redigert ned til to papirsider. Kanskje skrevet helt om, med en annen penn. 

Kanskje sentrert rundt unikt bildemateriale knytta til den saken, eller til en nyhetsgrafikk som vi 

lager spesifikt for akkurat den saken. Så vi prøver å ta egne, unike grep rundt papirproduktet, sånn 

at det skal stå ut og være annerledes. 

– Så det er et mål i seg sjøl at det ikke er samme tekst begge steder? 

– Det kan det være, og ofte er det det.  

– Er det først og fremst for at leseren ikke skal få det samme begge steder, sånn som du sa nå, 

eller kan det være andre grunner også til at dere velger å for eksempel skrive en helt annen tekst? 

– Det kan være fordi det egner seg bedre for papirproduktet, og fordi lesergruppene der er andre 

enn de som har lest oss på nett. Det er lesere som er vant til å forholde seg til avisen som et 

nyhetsmedium, så vi tar inn aktuelle saker der. De er også vant til å få presentert helhet og 

overblikk på en litt annen måte. Dekningen på nettet er jo, og har vært, fragmentert hele tida og er 

det i større grad. […] Så vi beholder jo noe av det preget som har vært på papir hele tida, egentlig, 

og gir et samla overblikk over en sak i større grad. Så det er både fordi mediet egner seg for det, og 

det er naturlig å gjøre det når du kommer dit i syklusen på en nyhetssak. I tillegg er det 

lesergrupper der som er vant til å få ting presentert på den måten. Og så kan det også være et ønske 

at vi skal skille og differensiere plattformene mer fra hverandre. (Intervju 17.12.2013) 

Det kan altså være grunn til å se nærmere på hvordan nyheter som har startet på nettet, får sin 

egen vri på papir neste dag. Vi kan også undersøke hvordan saker som først er trykt på papir 

og deretter lagt ut på nett, blir «beriket» med video, lenker osv. (jf. Engebø).  I casestudiene 

skal vi berøre begge disse spørsmålene (jf. avsnitt 9.5.1 og 10.6). 

 

  



174 

 

8.4 Hvordan fordeler nyhetsstoffet seg på innenriks og utenriks? 

 

 
Figur 8.5: Fordeling av innenriks- og utenriksnyheter, alle nyhetssaker. Prosent 

 

Det er påfallende hvor likt innenriks- og utenriksstoffet fordeler seg på papir og nett når vi ser 

alle avisene og nyhetssjangrene under ett (figur 8.5). Andelen innenriksnyheter er 55 % på 

begge plattformer. Utenriksnyhetene utgjør 31 % begge steder, hvilket betyr at 14 % av 

nyhetene tematiserer både innenriks- og utenriksstoff.  

Sammenlikner vi de ulike avisene, er bildet fortsatt nokså likt (tabell 8.5, vedlegg 2). 

VG papir og Aftenposten.no skiller seg noe ut ved å vektlegge innenriksstoffet mer enn 

konkurrentene. Muligens kan dette forklares med at disse to avisene publiserer mest 

sportsstoff. Stoffsamarbeidet gir Aftenposten.no 31 % sportsnyheter, mens VGs papiravis har 

27 % sport. Resten av redaksjonene ligger mellom 13 og 23 % sportsnyheter.  

Likevel dominerer utenriksnyhetene i praksis nettavisene mer enn papiravisene. Det 

skyldes at mye utenriksstoff presenteres som notiser på papir, men som lengre saker på nett. 

Hele 66 % av det rene utenriksstoffet står som notiser på papir, mens bare 18 % får så korte 

omtaler på nett. Hvis vi utelater notisene fra materialet, blir det åtte-ni prosentpoengs forskjell 

mellom plattformene (figur 8.6). Papiravisene får da 64 % innenriksstoff, 20 % utenriks og  

16 % blandet. Nettavisene får 56 % innenriks, 29 % utenriks og 14 % blandet. Bruker vi 

tallene på denne måten, gir min undersøkelse støtte til tidligere studier som har funnet mer 

utenriksstoff på nett enn på papir (Øvrebø 2012:47, Binde 2005, Andersen 2003).  
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Figur 8.6: Fordeling av innenriks- og utenriksnyheter, uten notiser. Prosent 

 

Øvrebøs studie viser for øvrig at nettavisene og abonnementspapiravisene har omtrent like 

mye utenriksstoff, mens papirtabloidene har klart mindre. I min undersøkelse ligger riktignok 

både Aftenposten og Dagbladet over gjennomsnittet for nettavisene når vi ser alle nyhetene 

under ett. Men når vi luker vekk notisene – som er mest i tråd med Øvrebøs metode – likner 

Aftenpostens papirutgave mye mer på nettavissnittet enn VG og Dagbladet gjør, helt i tråd 

med hennes funn. Vi merker oss også at VG har mer utenriks på nett både med og uten 

notiser, Aftenposten har uansett mest utenriks på papir, mens Dagbladet inntar en 

mellomposisjon der utenriksovervekten tipper fra papir til nett når vi stryker notisene. 

Hypotesen om at nettavisene har mest utenriksstoff, kan dermed sies å være styrket om 

vi ser alle avisene under ett, men det gjelder bare saker av en viss lengde. Utenriksstoffet er 

der på papir også, men det klemmes mye oftere inn i små notiser. Dermed er det ikke 

tilstrekkelig å vise til den tradisjonelle forklaringen med at nettavisene driver mer 

sitatjournalistikk. Viktig er også plassbegrensningen i papiravisa, som fører til at utenriks 

prioriteres ned, men ikke nødvendigvis vekk. Når vi ut fra eye-trackingstudier dessuten vet at 

notiser kan tiltrekke seg både tidlig og mye oppmerksomhet (Holsanova mfl. 2006), blir det 

mest presist å si at papirleserne i snitt får presentert en like stor andel utenriksnyheter som 

nettleserne, men at nettleserne får muligheten til å sette seg grundigere inn i stoffet. 
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8.5 Hvilke stoffområder dominerer?  

 

Figur 8.7: Fordeling av hovedstoffområde i alle nyhetstekster. Prosent 

 

De fem høyest prioriterte stoffområdene i papirnyhetene er sport (22 %), kriminalitet (18 %), 

kultur (11 %), politikk/forvaltning (10 %) og samfunn (7 %). I nettnyhetene dominerer sport 

(23 %), kriminalitet (17 %), politikk/forvaltning (13 %), kjendis (13 %) og samfunn (11 %). 

Den store forskjellen er altså at nettavisene prioriterer stoff som er vinklet på kjendiser, 

framfor stoff som er vinklet på kulturliv og kulturprodukter. På nettet er andelen kulturnyheter 

helt nede i 2 %, under en fjerdedel av papirnivået.126 Kjendisstoffet utgjør på sin side 6 % på 

papir, som er under halvparten av nettnivået.   

Spesielt når det gjelder papiravisene, får vi kanskje et noe mer representativt bilde av 

nyhetsinnholdet om vi holder de 145 notisene utenfor statistikken, i og med at notiser framstår 

som mindre viktige enn de stort oppslåtte sakene. Papirnotisene består av mye kuriosa- og 

ulykkesstoff sammenliknet med resten av avisa, så disse kategoriene går tilbake om vi bare 

fokuserer på de omfangsrike nyhetene. Samtidig stiger særlig andelen stoff om politikk og 

forvaltning. Utover dette forandres hovedbildet lite, jf. tabell 8.6 (vedlegg 2).  For nettavisene 

har det små konsekvenser å sile bort de korteste tekstene. Det skyldes trolig at en kort nettekst 

ikke nødvendigvis er lavere prioritert enn en lengre. Tvert imot kan nettnotisen være så viktig 

at den må legges ut umiddelbart, før journalisten har rukket å samle mer informasjon. Motsatt 

kan lite vesentlige saker lett få en viss lengde på nett, siden det ikke stjeler plassen fra andre 

nyheter. 

Men uansett om vi regner med notisene eller ikke, forblir det forholdet mellom kjendis- 

og kulturstoff som skiller nett og papir sterkest fra hverandre. Det samme mønsteret oppstår i 

                                                 
126 Mer nøyaktige tall før avrunding er henholdsvis 2,3 % og 10,5 % – derfor «under en fjerdedel». 
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alle tre aviser: Kulturandelen er markant høyere på papir, og kjendisandelen er markant 

høyere på nett.  

For Dagbladets del er avstanden på 10–11 prosentpoeng i begge tilfeller, hvis vi 

inkluderer notisene. Nyhetsredaktør Frode Hansen er ikke overrasket over tallene. Han 

forklarer forskjellen med at nettavisa har en yngre målgruppe enn papiravisa, og at det er de 

yngste leserne som er mest opptatt av kjendiser (intervju 18.12.2013): 

Satt på spissen, da: Justin Bieber er en større sak på Dagbladet.no enn i Dagbladet papir. Hvordan 

du skal få et godt pensjonistliv i Syden, er nok bedre på papir enn på Dagbladet.no. Sånn 

trafikkmessig og salgsutløsende. 

Dagbladet.no er den nettavisa som har mest kjendisstoff, og den er samtidig den eneste 

nettavisa med en egen kjendisseksjon (Kjendis.no). På papir har Dagbladet ingen slik seksjon, 

og der er VG mest kjendisorientert. 10 % av VG-sakene på papir handler om kjendiser, mot  

8 % i Dagbladet og 1 % i Aftenposten (en enkelt notis om at prinsesse Cristina av Spania er 

mistenkt for korrupsjon). En naturlig hypotese er derfor at det er en gjensidig 

årsaksmekanisme her: Dagbladet.no opprettet i utgangspunktet en egen kjendisseksjon fordi 

avisa allerede produserte mye stoff av denne typen, men når seksjonen først var etablert, ble 

det nødvendig å produsere tilsvarende mye kjendisstoff for å holde den oppdatert, jf. kapittel 

6. Frode Hansen gir en viss støtte til denne forklaringen – «Vi eier et domene som heter 

Kjendis.no, det er klart vi må utnytte det domenet» – men framholder at målgruppe betyr mer 

enn seksjonering: «Vi skriver om kjendiser på papir òg, bare at det står ‘kultur’ i headinga.» 

Kjendis- og kulturtallene reflekterer også hva slags stoff som er mest konkurranseutsatt, 

påpeker Christian Brændshøi i VG. Den enkle forklaringen er at kjendisstoffet er mer felles, 

og at det er lettere å lage gode egensaker om kultur, mener han. Derfor prioriteres 

kulturstoffet på papir (intervju 17.12.2013). 

Aftenpostens utviklingsredaktør Skjalg Engebø synes forskjellen er mer problematisk. I 

Aftenposten skal det prinsipielt ikke være så stor forskjell i kjendisandelen mellom nett og 

papir, mener han, og han tror tallene ville jevnet seg ut i et større utvalg. Det kan også tenkes 

at det er papiravisa som er for restriktive med kjendisstoffet, sier han. For eksempel går det 

lett automatikk i å dekke Melodi Grand Prix, mens Aftenposten tradisjonelt har hatt en 

ryggmargsrefleks om automatisk å ekskludere andre talentkonkurranser, selv om de kanskje 

holder enda høyere nivå: 

 
Det er ikke journalistisk tenkning. Man må begynne å se: OK, innenfor denne sjangeren her, er det 

noe som har noe ved seg som gjør at vi bør dekke det? Det kan jo både være faglig prestasjon, men 

det kan jo også være at dette er blitt et svært fenomen, sånn som Grand Prix egentlig er, som det jo 

ikke er så veldig høy kulturell kvalitet på hvis man begynner å se på det. Men det har alle, 

inklusive Aftenposten, dekket massivt i mange, mange år. Så det gjør man bare. Så derfor er det 

viktig å begå journalistikk som også omhandler kjendiser. (Skjalg Engebø, intervju 10.12.2013)   

Man kan altså lage seriøs kulturjournalistikk ut av hendelser med kjente personer. Men saker 

av typen «Babylykke for Tone Damli Aaberge» skal ikke Aftenposten ha, verken på nett eller 

papir, mener Engebø.  
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Det stemmer for så vidt at Aftenpostens kjendissaker skiller seg noe fra konkurrentenes. 

I mitt materiale handler alle sammen om kongelige eller idrettsutøvere, mens Dagbladet og 

VG også åpner for blant annet artister, skuespillere og tv-personligheter. Men det er ikke 

nødvendigvis riktig at Aftenposten kontekstualiserer mer enn konkurrentene; nyheter som 

«Hege Bøkko fant kjærligheten på skøytebanen» (4.4.2013) er ikke langt unna Engebøs 

konstruerte skrekkeksempel «Babylykke for Tone Damli Aaberge». Samtidig skal det sies at 

halvparten av Aftenpostens kjendisnyheter fra undersøkelsens andre dag dreide seg om 

Hjalmar Andersens begravelse. Det vil trolig redaksjonen regne som seriøs og kulturelt 

verdifull kjendisjournalistikk. 

Ingen av de tre informantene tror kjendisovervekten kan forklares med at nettavisene er 

mer personorientert enn papiravisene, slik formatanalysen og Ghersettis (2013) studie kan 

tyde på, jf. avsnitt 7.2. Det er de mer kommersielle forklaringene – målgrupper og graden av 

konkurranse – som dominerer.  

Den høye andelen kjendisstoff er for øvrig konsistent med Grøttes funn fra mai 2014 

(Grøtte 2015:13f, jf. avsnitt 7.2). Også hun fant mer kjendisstoff på Dagbladet.no enn på VG 

Nett, henholdsvis 14 og 10 %. Mine tall ligger fire prosentpoeng høyere for begge avisene. 

Det kan tyde på at Andersens og Rølles’ begravelser har gjort et visst utslag på tallene, jf. 

avsnitt 7.3.2.1, men at tendensen er holdbar. 

Ved siden av kjendis- og kulturstoffet ser vi noen interessante mønstre også for 

kategoriene «politikk og forvaltning» og «samfunn». VG Nett prioriterer politikk og 

forvaltning langt høyere enn papirutgaven gjør. Denne stofftypen utgjør 16 % av 

nettnyhetene, men bare 3 % av papirnyhetene. Avstanden øker ytterligere om vi luker vekk 

notisene, og ser vi bare på tekstene som er kodet som nyhetsartikler, topper faktisk saker om 

politikk og forvaltning VG Nett-statistikken med 18 %, mens samme kategori ligger helt 

nederst med 2 % på papir. 

Samme tendens, men svakere, finner vi hos Dagbladet, som skriver om politikk eller 

forvaltning i 9 % av nettnyhetene, mot 6 % av papirnyhetene. Her jevnes tallene derimot mer 

ut når vi sorterer vekk notisene, og ender til slutt på henholdsvis 10 % og 9 % av 

nyhetsartiklene. 

Aftenposten prioriterer til dels motsatt. Der er politikk og forvaltning den største 

stoffgruppa i papiravisa med 21 %, men utgjør fremdeles 14 % på nettet – bare forbigått av 

sporten. Begge andelene øker til henholdsvis 28 % og 18 % om vi ser bort fra notisene.  

Med andre ord velger VG hovedsakelig nettutgaven når de skal publisere nyheter om 

politikk eller forvaltning, Aftenposten foretrekker papirutgaven, mens Dagbladet bruker 

begge like mye. Og selv om Aftenposten skriver mye mer om politikk og forvaltning enn VG 

på papir, er de jevnbyrdige på dette feltet på nettet og gir det høy prioritet.  

Et liknende mønster gjelder for kategorien «samfunn». Alle aviser prioriterer den høyest 

på nett, nå også Aftenposten.  

Hva slags politiske og forvaltningsmessige saker nettavisene dekker, må vi se nærmere 

på senere, men tallene tyder iallfall på at nettavisa er blitt en viktig arena for denne typen 
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spørsmål. Det er riktignok ingen bevisst strategi, sier VGs redaksjonssjef, men kan skyldes 

formatbegrensningene på papir: «Selv om det har skjedd ekstremt mye i nyhetsbildet på det 

politiske området, så vil det måtte redigeres ned til to, fire eller seks sider» (Christian 

Brændshøi, intervju 17.12.2013). I mitt materiale er det stort sett én nyhetssak på hvert av 

disse feltene i hver papirutgave av VG, pluss en og annen notis. Dagbladet redigerer nesten 

like stramt, selv om de slipper igjennom et par flere politiske nyheter på papir. Den store 

forskjellen oppstår på nettet. VG Nett publiserer nemlig dobbelt så mange nettnyheter om 

politikk som Dagbladet.no gjør – 36 mot 17 i løpet av to dager. Aftenposten.no har til 

sammenlikning 33 politikknyheter på nett og hele 24 på papir. «VG framstår jo som mer 

aftenpostensk på nett enn de gjør på papir, helt åpenbart,» bekrefter Aftenpostens Skjalg 

Engebø (intervju 10.12.2013).  

En alternativ forklaring på nettdominansen er at nettavisa er spesielt godt egnet til å 

dekke ferske politiske utspill med høy aktualitetsverdi. Rask publisering av et synspunkt og 

like hurtig respons fra motparten skaper temperatur i debatten – «reaksjon A, B, C, D …», 

som Engebø uttrykker det (intervju 10.12.2013). I mitt materiale ble for eksempel saken «Frp-

Leirstein svarer på rasismekritikken med "i like"-button» [sic], som i seg selv er en respons på 

en tidligere nyhet, noen timer senere fulgt opp med tilsvar fra SVs Snorre Valen: «Raser mot 

Frp-Leirstein: – Feig, støtter gørr og hausser opp hatstemning» (begge VG Nett). Statistikken 

viser at 58 % av nettnyhetene om politikk/forvaltning er konfliktorientert, mot 44 % av 

papirnyhetene på samme område. Samme tendens gjelder for samfunnsstoffet, men i mindre 

skala. 39 % av nettnyhetene om samfunnsspørsmål er konfliktorientert, mot 22 % av 

papirnyhetene. Alle informantene er samstemte om at nyheter ofte dekkes gjennom flere saker 

på nett, før papiravisa samler trådene i én tekst neste dag – eller dropper hele saken: 

På nett er det mye løpende dekning av pressekonferanser og et eller annet som skjer her og nå, 

altså som varer i to-tre timer i løpet av dagen, og så finner vi kanskje ikke noe mer konflikt rundt 

det eller kommer ikke videre på det på en eller annen måte. Da stopper jo saken, egentlig. Da 

stopper saken på Dagsrevyen, liksom. (Frode Hansen, intervju 18.12.2013) 

En supplerende forklaring er at utenriksstoffet til VG og Dagbladet langt oftere handler om 

politikk og forvaltning på nett (hhv. 24 % og 16 %) enn det gjør på papir (hhv. 8 % og 3 %). 

Aftenposten har en ørliten tendens motsatt vei (hhv. 25 % og 27 %). VG har også mer 

utenriksstoff totalt på nett enn på papir. Brændshøi støtter denne forklaringen og bekrefter at 

utenriks er et viktig satsingsområde for VG Nett, blant annet fordi de yngre leserne er mer 

globalt orientert (intervju 17.12.2013). 

Sport er et annet område der de tre avisene fordeler seg ulikt. Dagbladet har omtrent 

samme andel på begge plattformer, mens VG får en klar overvekt på papir grunnet det daglige 

sportsbilaget. Aftenposten har derimot mindre sport på papir enn på nett. Noe mer 

overraskende er det kanskje at Aftenposten samtidig har den klart høyeste sportsandelen på 

nett, nesten tre ganger så stor som VG Netts. Det skyldes at hele 41 nyheter – 56 % av sporten 

– er lagd av samarbeidende region- og lokalaviser. Disse blir som regel ikke lagt ut på fronten 

og er derfor ikke så synlige for den jevne leser. 
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Det er ett stoffområde der Dagbladet ikke publiserer en eneste nyhet disse to dagene, 

verken på papir eller nett, nemlig økonomi og næringsliv. Hos Aftenposten er dette en relativt 

betydelig kategori som utgjør 7 % av nyhetsstoffet på papir og 6 % på nett. Her må vi 

imidlertid ha i bakhodet at torsdagsavisa kom med et eget økonomibilag, jf. avsnitt 7.3.1. VG 

Nett har også en del stoff av denne typen på grunn av sitt samarbeid med næringslivsnettavisa 

E24 (5 %), men prioriterer bare ett tilfelle i papiravisene (1 %), nemlig hotellkongen Arthur 

Buchards utspill om at forkjemperne for Oslo-OL i 2022 bør ansette en sterk leder og 

frontfigur for å vinne folkeavstemningen i september.  

Tabellen avdekker også noen interessante forskjeller i hva papirnotisene brukes til. VG 

er overlegen på notiskuriosa – hver fjerde notis i VG er av denne typen. Og mens både VG og 

Aftenposten fordeler krimstoffet omtrent likt mellom notiser og større nyhetssaker, lager 

Dagbladet store krimsaker i tre av fire tilfeller og blir ledende på dette stoffområdet. Samtidig 

legger både Dagbladet og Aftenposten alt ulykkesstoffet til notiser (men her er tallene små). 

Aftenposten er spesielt opptatt av å lage større saker på feltet politikk og forvaltning. 

Hittil har jeg tatt utgangspunkt i variabelen «stoffområde 1» og behandlet tekstene som 

om de bare handler om én ting. Naturligvis kan bildet forandre seg hvis vi trekker inn 

variablene «stoffområde 2» og «stoffområde 3» også, altså den sekundære og tertiære 

tematikken i tekstene.  

 

Figur 8.8: Prosentandel nyheter som er kodet for de respektive stoffkategoriene på nivå 1, 2 

eller 3 

 

Regner vi ut hvor stor andel av nyhetene som er kodet for de respektive stofftypene på ett av 

disse tre nivåene – altså nivå 1, 2 og 3 slått sammen (figur 8.8 og tabell 8.7) – domineres 

papirnyhetene fortsatt av sport, kriminalitet, politikk/forvaltning, samfunn og kultur. 

Sammenliknet med statistikken over hovedstoffområder blir kulturkategorien her forbigått av 
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politikk/forvaltning og samfunn. Det er altså mange nyheter som angår politikk eller 

forvaltning, men som ikke er vinklet på det i første omgang. For eksempel forteller VG-

artikkelen «– Skapte frykt» om hvordan en mann som dagen før ble pågrepet av PST og siktet 

for spionasje, har preget «det sudanske flyktningmiljøet». Siden pågripelsen er den 

nødvendige nyhetsknaggen, koder jeg saken primært for «kriminalitet». Men samtidig 

forteller artikkelen at Utenriksdepartementet har bedt en sudansk diplomat om å forlate 

Norge, siden han kan ha stått i ledtog med den angivelige spionen. Det er 

«politikk/forvaltning», som jeg koder på nivå 2. På nivå 3 koder jeg saken for «samfunn», 

siden nyheten også tematiserer hvilke konsekvenser den antatte spionasjen har fått og vil få 

for hverdagslivet til mange sudanere i Norge.  

Vi merker oss videre at kjendiskategorien nå er blitt nesten like stor som 

kulturkategorien på papir. Med andre ord er det også i papiravisene mye stoff som involverer 

kjendiser, men det er ofte vinklet på noe annet enn kjendisen i første omgang. Når 

Aftenposten skriver om «Ellen DeGeneres som glemsom fisk», åpner teksten med å fortelle at 

Pixar nå lager en oppfølger til filmen Finding Nemo. Det er primært kulturstoff. Samtidig 

handler ett av fire avsnitt i brødteksten, pluss tittelen og siste halvdel av ingressen, om at den 

kjente skuespilleren, komikeren og programlederen Ellen DeGeneres skal gi stemme til en av 

figurene. Da koder jeg for «kjendis» på nivå 2.  

Nyanser av denne typen hadde ikke kommet fram om jeg bare hadde kodet hver tekst 

for én stoffkategori. Jeg anser derfor den treleddete stoffkodingen som en styrke for analysen. 

Også nettavisene beholder sin topp 5 når vi inkluderer alle stoffnivåene, men 

rekkefølgen forandres. Sport dominerer fortsatt, men må dele førsteplassen med politikk og 

forvaltning – tett fulgt av kriminalitet, samfunn og kjendis. Akkurat som i papirnyhetene 

styrker altså stoffområdene politikk/forvaltning og samfunn seg i forhold til de andre når vi 

ikke bare ser på hovedvinklingen. Kulturstoffet på nett har på sin side fått enda større avstand 

til papirandelen, hele ti prosentpoeng. Resten av stoffområdene viser bare marginale 

forskjeller mellom de to plattformene.  

Avisene imellom styrker Dagbladet sin profil som den mest kulturorienterte avisa på 

både papir og nett – og samtidig den mest kjendisorienterte (tabell 8.7, vedlegg 2). 

Aftenposten.no får for øvrig nesten like mye kjendisstoff som VG Nett; hver femte nyhet 

handler på en eller annen måte om kjendiser. Dette tyder på at alle nettavisene skriver en hel 

del om kjendiser, men at Aftenposten.no ikke lar kjendisaspektet prege saken i like stor grad 

som Dagbladet.no og VG Nett. 

Vi kan ganske trygt oppsummere med at nettnyhetene i mitt utvalg først og fremst 

skiller seg fra papirnyhetene ved å vektlegge kjendisaspekter sterkere og nedtone 

kulturaspektene, samtidig som stoff om politikk, forvaltning og samfunnsspørsmål får 

prosentvis større oppmerksomhet på nett enn på papir om vi ser alle avisene under ett. I 

motsetning til hva vi kunne forvente fra tidligere studier, er verken krim- eller ulykkesstoff 

spesielt overrepresentert på nettet; prosentandelen er nesten lik på begge plattformer.  
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En mulig forklaring på statistikken over krimstoffet kunne vært at den pågående 

ordførerrettssaken var en stor fellessak den første av de to analysedagene, og at forskjellene 

ville vært større om det ikke stod noen åpenbare krimsaker på dagsordenen som det var lett å 

finne papirvinklinger på. Tallene viser da også at krimstoffet utgjorde en større andel av 

nyhetsbildet på dagen for rettssaken (onsdag 10.10.2012). Men for torsdagen (4.4.2013), som 

ikke ble like dominert av en bestemt kriminalsak, er det faktisk papiravisene som har mest 

krimstoff, 14 % mot 11 % på nett. Dermed er det nærliggende å konkludere med at hver av de 

tre avisene faktisk prioriterer kriminalstoff nokså likt på de to plattformene, selv om det er 

relative forskjeller mellom avisene, jf. tabell 8.6 og 8.7 (vedlegg 2). 

Den enkle hypotesen om at nettavisene har mest krim-, ulykkes- og kjendisstoff (jf. 

avsnitt 7.3.4.2), er altså bare delvis bekreftet, og til dels avkreftet. Bildet er betydelig mer 

mangefasettert.  

 

8.6 Er nyheten fysisk eller abstrakt? 

 

Figur 8.9: Fordeling av fysisk og abstrakt nyhetsmateriale. Prosent av alle nyhetssaker 

 

Papir- og nettavisene skiller seg påfallende lite fra hverandre når det gjelder andelen fysiske 

respektive abstrakte nyhetshendelser. Til sammen handler 42 % av papiravisenes nyheter om 

fysiske hendelser, mot 46 % på nett. 56 % av papirnyhetene tar utgangspunkt i et abstrakt 

fenomen, mot 53 % av nettnyhetene. Resten havner i «uklart»-kategorien. Se tabell 8.8 

(vedlegg 2) for detaljer. 

Det er også små forskjeller mellom plattformene innenfor de ulike underkategoriene av 

fysiske hendelser. Mest omtale, på begge plattformer, får hendelser som ikke lenger pågår, og 

som ikke var forutsatt: «Tatt etter atom-demo» (VG), «To pågrepet for terrormistanke på 
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Heathrow» (VG Nett). De avsluttete og planlagte hendelsene, slik som fotballkamper, er nest 

mest omtalt. Det er altså lite støtte i materialet for hypotesen om at nettavisene dekker 

nyhetene mens de skjer, i vesentlig større grad enn papiravisene. Til sammen 9 %127 av 

nettnyhetene er av denne typen, men det er også 7 % av papirnyhetene. Naturlig nok vil de 

«pågående» papirnyhetene ofte være av en annen karakter enn de «pågående» nettnyhetene. 

Papirnyheter som er kodet som pågående, gjelder ofte rettssaker eller andre hendelser som går 

over flere dager, eller tilstander som vil vedvare, som når VG forteller at Thomas Giertsen 

venter barn. Nettnyhetene i denne kategorien rapporterer i større grad fra forbigående 

øyeblikkstilstander: «STRAKS: Intervjuer og ekspertkommentarer på VGTV», «Maskerte 

demonstranter pågripes av politiet» (Dagbladet.no).   

Alt i alt prioriterer nettavisene fysiske, spontane og pågående nyheter ørlite grann 

høyere enn papiravisene i utvalget, men likhetene er mer påfallende enn forskjellene om vi ser 

avisene under ett. Forskjellene er langt mindre enn dem Øvrebø (2012) finner i sin 

sammenlikning av papiravisenes førstesider og prioriterte nettoppslag. Derimot stemmer det 

bra at «selv […] i nettaviser er ikke mer enn 25 % av nyhetene rapporter fra aktuelle, 

uforutsette hendelser» (Øvrebø 2012:44). Tallet for mitt nettmateriale er nettopp 25 %. 

Samtidig finner jeg 23 % slike rapporter også i papiravisene, mens Øvrebø måler under 10 % i 

førstesidematerialet sitt. Det kan altså synes som om det er mer slikt stoff inne i papiravisene 

enn det førstesidene gir inntrykk av, jf. Øvrebø (2012:39f). 

Likheten mellom plattformene er kanskje ekstra interessant siden nyhetsbildet de 

aktuelle dagene ble dominert av bl.a. Øygard-rettssaken, Hjalmar Andersens begravelse og 

Eivind Rølles’ begravelse. De fleste nettavisene rapporterte fortløpende fra disse 

begivenhetene, og det kan nok forklare at nettavisene tross alt får nesten dobbelt så stor andel 

nyheter om pågående og planlagte fysiske hendelser som papiravisene (5 % mot 3 %). Disse 

sakene ble også visuelt prioritert og fikk ligge lenge og høyt på fronten. Likevel utgjør altså 

denne typen saker en svært liten del av den totale nyhetsproduksjonen i løpet av en vanlig 

dag.  

 De tre avisene skiller ser fra hverandre på særlig ett punkt: andelen abstrakte nyheter. 

Både på papir og nett har Aftenposten flest, mens VG har færrest og Dagbladet ligger midt 

imellom (tabell 8.8, vedlegg 2). Dermed ser mediehus ut til å være viktigere enn plattform når 

det gjelder fordelingen av fysiske og abstrakte forhold i nyhetene.  

                                                 
127 5,4 % + 3,1 % = 8,5 % ≈ 9 %. I tabell 8.8 (vedlegg 1) er begge delsummene rundet ned.  
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Figur 8.10: Fordeling av fysisk og abstrakt nyhetsmateriale. Prosent uten notiser 

 

Men også for denne variabelen blir tallene vesentlig annerledes om vi ser bort fra notisene. 

Tabell 8.8 (vedlegg 2) viser, ikke overraskende, at de fysiske hendelsene som omtales i 

papiravisene, i større grad får notisform. Det gjelder særlig de avsluttete og spontane 

hendelsene, som ofte er dekket nokså fyldig på nett dagen i forveien og gir journalistene 

mindre tid til å klekke ut egne papirvinkler. Her skiller det hele 10 prosentpoeng mellom 

plattformene om vi ser bort fra notisene. Med en sum på 13 % spontane nyhetshendelser på 

papir sammenfaller også tallet langt bedre med Øvrebøs resultat på like under 10 %, jf. over. 

Andelen abstrakte nyheter blir 13 prosentpoeng høyere på papir uten notiser (figur 

8.10). Imidlertid ser vi også her forskjeller mellom avisene. Aftenpostens tall forandres lite, 

mens VG og Dagbladet ser ut til å skrive en større andel av hendelsesnyhetene på notisform. 

Det kan kanskje henge sammen med at Aftenposten henter færrest nyheter fra nett til papir, jf. 

avsnitt 8.3.  

Denne variabelen gir for øvrig et godt eksempel på at notisformatet kan ha stikk motsatt 

funksjon på papir og nett. På papir signaliserer det at saken er mindre viktig, men på nett kan 

en tolinjers notis som nevnt være begynnelsen på en svært viktig hendelsesnyhet som blir 

løpende oppdatert. I nettavisa er det først og fremst plasseringen på fronten som angir 

nyhetsverdien, ikke størrelsen på selve teksten. For noen variabler, som fysisk/abstrakt, kan 

det derfor virke noe kunstig å sammenlikne papir og nett «uten notiser» – vi kunne kanskje 

like gjerne ha sammenliknet papiravisa uten notiser med det totale nyhetsbildet på nett, eller 

kanskje med den øverste delen av nettfronten.  For andre variabler, som antall kilder, er det 

mer relevant å sortere nyhetene ut fra lengde og dermed skille ut notisene på begge 

plattformer. Tallene i denne studien må leses med dette i bakhodet.  
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Hypotesen om at nettavisene generelt har en høyere andel hendelsesnyheter, kan sies å 

være delvis bekreftet, men det forutsetter altså at vi ikke regner med notisene. Tendensen er 

heller ikke like stor for alle avisene.  

 

8.7 Hvilken metode er brukt? 

 

 
Figur 8.11: Fordeling av journalistisk tilstedeværelse. Prosent av alle nyhetssaker 

 

Hypotesen om at papirjournalistene oftere er ute i felten, blir ikke bekreftet i mitt materiale i 

første omgang (figur 8.11). Tvert imot er 81 % av papirnyhetene øyensynlig skrevet uten at 

journalisten har møtt kilder ansikt til ansikt eller vært til stede og observert. Det samme 

gjelder 80 % av nettnyhetene. I de tilfellene hvor journalisten har vært ute i felten, gjøres dette 

noe mer eksplisitt i nettnyhetene (12 %) enn i papirnyhetene (9 %). Direkterapportering med 

nett-tv bidrar til det. 

Frode Hansen i Dagbladet ser heller ingen grunn til at journalister skal være sjeldnere på 

stedet i nettjournalistikken. Alle journalister har «feltplikt», og ved viktige hendelsesnyheter 

bør et par reportere ut på stedet og dekke saken for nett fortest mulig, gjerne med video, mens 

andre holder i saken fra redaksjonslokalene (intervju 18.12.2013). 
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Figur 8.12: Fordeling av journalistisk tilstedeværelse. Prosent uten notiser 

 

Imidlertid bør vi her også undersøke hvordan tallene ser ut om vi utelater notisene (figur 

8.12). Mellom 97 og 98 % av notisene på begge plattformer er naturlig nok skrivebordsarbeid, 

men notisene utgjør en mye større prosentandel av papirnyhetene (nesten halvparten) enn av 

nettnyhetene (under en sjettedel). Korrigerer vi for dette, ser vi at papirjournalistene har vært 

ute i felten i til sammen 27 % av nyhetene, pluss en uklart-kategori på 5 %. Nettjournalistene 

har forlatt kontorpulten i til sammen 21 % av nyhetene, pluss 3 % tvilstilfeller. Blant de større 

journalistiske sakene finner vi dermed en viss støtte for hypotesen om at papirjournalister er 

mer ute i felten. Forskjellen ligger et sted mellom tre og elleve prosentpoeng i mitt materiale.   

Bak disse tallene finner vi også noen interessante forskjeller mellom avisene (tabell 8.9, 

vedlegg 2). De trer tydeligst fram om vi fortsetter å holde notisene utenfor. Aftenposten er 

mest ute i felten, både på papir og nett. På papir er Aftenposten eksplisitt eller implisitt der det 

skjer, i 35 % av nyhetene – 36 % om vi legger til tvilstilfellene. Det er dobbelt så ofte som 

Dagbladet, som er eksplisitt eller implisitt til stede i bare 18 % av nyhetene og ikke har noen 

tvilstilfeller. VG har derimot mange saker der det er vanskelig å avgjøre om journalisten er på 

stedet eller ei (f.eks. «20 fete myter – 20 svar», der to professorer er avbildet på et 

treningsfelt, mens artikkelen er en lang punktliste med helseråd), eller der tilstedeværelsen 

ikke er synlig i hovedsaken (f.eks. «Likestilte… som pensjonister!», der journalisten har 

besøkt et ektepar som utgjør sakens case og hovedbilde, men som i brødteksten først slipper 

til i den minste av to undersaker). VG ender derfor med en tilstedeværelse et sted mellom 24 

og 38 %. Ser vi bare på eksplisitt tilstedeværelse, har både Aftenposten og VG rundt dobbelt 

så høye tall som Dagbladet. 

På nettet er forskjellen mindre, men det er en liten tendens til at VG Nett er hakket 

mindre ute i felten enn Dagbladet.no, som igjen er sjeldnere på stedet enn Aftenposten.no. 
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Tallene kan ikke uten videre forklares med det totale antallet nyhetssaker (utenom 

notiser) som de respektive avisene produserer. På papir er det den avisa som produserer mest, 

som også er mest til stede (Aftenposten = 67 saker, VG = 58 og Dagbladet = 43), mens det til 

dels er motsatt på nett, dvs. at den avisa som er minst til stede, produserer flest nyheter (VG 

Nett = 200, Aftenposten.no = 187 og Dagbladet.no = 166). Kanskje kan det tyde på at den 

enorme nyhetsproduksjonen på nettet lettere gjør at de sakene der journalisten faktisk er ute i 

felten, forsvinner i mengden, mens det er lettere å løfte fram disse sakene i det begrensete 

papirformatet. I rene tall produserer nemlig alle de tre avisene langt flere nyheter med 

eksplisitt tilstedeværelse på nett enn på papir – VG øker fra 10 saker på papir til 25 på nett, 

Dagbladet fra 5 til 24 og Aftenposten fra 13 til 29.128 Og hvis vi bare konsentrerer oss om de 

nyhetene som er jobbet fram av avisas egen redaksjon og primært beregnet på denne 

plattformen, altså ikke hentet fra motsatt plattform eller fra byråer, sampubliserende medier 

eller konkurrerende medier, finner vi at både VG og Dagbladet har en større prosentandel med 

eksplisitt tilstedeværelse på nett enn på papir.129 28 % av VG Nett-nyhetene med opphav i 

egen redaksjon har eksplisitt tilstedeværelse, mot 18 % av VG papir-nyhetene med opphav i 

egen redaksjon. For Dagbladet.no er tilsvarende tall 34 %, mot 12 % på papir. Aftenposten 

bryter mønsteret ved å ha 24 % tilstedeværelse i egne nettsaker og 26 % i egne papirsaker.  

Hypotesen om at papirnyheten oftere er basert på feltarbeid, kan derfor bare bekreftes 

om vi ser bort fra notisene og regner prosentandelen av det totale nyhetstilbudet som da 

gjenstår. Ser vi derimot på de absolutte tallene – ikke prosent – for nyhetssaker med eksplisitt 

tilstedeværelse på hver plattform, eller på graden av feltarbeid i de sakene som redaksjonen 

har ideen til selv, finner vi mer tilstedeværelse på nettet, iallfall hos Dagbladet og VG. 

  

                                                 
128 Samtidig vil nettavisene naturligvis ha flest saker uten tilstedeværelse også. Men ser vi for oss to like store 

redaksjoner som skriver for henholdsvis papir og nett, tar nettredaksjonen seg flere turer ut. Det er selvsagt en 

forenkling, blant annet fordi Dagbladet hadde integrert (felles) redaksjon begge undersøkelsesdagene, mens 

Aftenposten hadde integrert redaksjon på dag 2 og VG hadde en egen nettnyhetsredaksjon begge dagene, jf. 

kapittel 5. Poenget er likevel at lesere som måtte være spesielt interessert i nyheter med journalistisk 

tilstedeværelse, finner mest av det på nettet, selv om ikke prosentandelen er størst der.  

129 Her viser jeg til opphavsvariablen som omtales i avsnitt 7.3.4.5 og 8.8. Jeg har undersøkt opphavskategorien 

«egen papirredaksjon» for papirsakene og «egen nettredaksjon» for nettsakene. Notiser er regnet med. 
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8.8 Hvor stammer nyhetene fra?  

 

Figur 8.13: Nyhetenes opphav. Prosent av alle nyhetssaker  

 

Papirredaksjonene har selv hatt ideen til 42 % av nyhetene sine, mens nettredaksjonene bare 

kan regnes som opphav til 33 % av nettnyhetene, om vi forutsetter at journalistene oppgir sine 

kilder redelig.130 Da har jeg regna de samarbeidende avisene som leverer bl.a. fotballstoff til 

Aftenposten.no, som konkurrenter og kodet sakene for eksternt opphav («sampubliserende 

lokal-/regionavis», figur 8.13). Innlemmer vi derimot denne gruppa i opphavskategorien 

«egen nettredaksjon», øker nettavisenes tall til 41 %, og forskjellen til papiravisene er 

utvisket. Velger vi å utelate sampubliseringsgruppa helt fra statistikken, blir 

egenproduksjonen 42 % for papir og 35 % for nett. Når vi ser alle nyhetssjangere og aviser 

under ett, er det altså ingen tydelig tendens til at nettavisene blir mer inspirert av byråer og 

konkurrenter enn papiravisene blir.  

Hvis vi derimot ser bort fra notisene, blir bildet et annet (figur 8.14). Av nyhetssaker 

med noe lengde er papirredaksjonen primæropphav til hele 71 % av tekstene redaksjonen 

publiserer, mens nettredaksjonene bare står for 37 %. Tar vi med Aftenposten.nos 

sampubliseringer, stiger tallet til 44 %, men det er fortsatt 27 prosentpoeng under 

papiravisene.   

 

                                                 
130 «Papirredaksjon» og «nettredaksjon» må her forstås på den måten jeg redegjorde for i avsnitt 7.3.4.5, altså 

som de journalistene som til enhver tid får publisert nyheter på henholdsvis papir og nett (først) – uavhengig av 

om avisa har integrert papir- og nettredaksjon eller ikke.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Papir

Nett



189 

 

 

Figur 8.14: Nyhetenes opphav. Prosent uten notiser  

 

Hva er så opphavet til resten av sakene? Nyhetsbyråene er en viktig innholdsleverandør på 

begge plattformer, og målt ut fra antall saker (figur 8.13) er forskjellene små. 29 % av 

papirnyhetene stammer fra byråer, mot 30 % av nettnyhetene. Imidlertid er mange flere av 

papiravisenes byråsaker presentert som notiser (82 % mot 35 %), så de dominerer ikke like 

mye som på nett. Ser vi igjen bort fra notisene (figur 8.14), er bare 10 % av papirnyhetene 

byråstoff, mens 23 % av nettnyhetene er det. Nettavisene er altså betydelig mer tilbøyelig til å 

publisere lengre byråsaker, mens papiravisene helst skjærer dem ned til notiser. Det kan nok 

til dels forklares med aktualitetsaspektet, pluss at papiravisene må prioritere å bruke den 

begrensete plassen på mer eksklusive egensaker. 

Papir- og nettavisene henter omtrent like mye stoff fra andre nyhetsmedier; henholdsvis 

16 % og 19 % av nyhetssakene er gjengivelser av konkurrentenes stoff. Men også her 

kommer forskjellene fram hvis vi ser bort fra notisene. Da finner vi at bare 9 % av 

papirnyhetene er sitatsaker, mens 20 % av nettnyhetene er det – 27 % om vi regner med 

samproduksjonen i Aftenposten.no. Ikke overraskende siterer nettnyhetene mer fra andre 

nettaviser, mens det i papiravisene ofte er uklart hvilken plattform originalkilden finnes på. 

Når VG for eksempel skriver at «Kommunen opplyser ifølge Spaniaavisen at saken er 

politianmeldt», vet vi ikke om journalisten har lest papir- eller nettutgaven av Spaniaavisen.  

Et interessant funn er at de tre avishusene i svært liten grad lager saker som eksplisitt er 

basert på hverandres nyheter (tabell 8.10, vedlegg 2). I løpet av to vanlige nyhetsdøgn er det 

bare ett eneste tilfelle av at en papirnyhet blir sitert fra en av de to konkurrentenes papir- eller 

nettutgave (Dagbladet siterer Aftenposten). I de tre nettavisene er VG Nett eksplisitt opphav 

til fem nyheter hos konkurrentene (tre på Dagbladet.no og to på Aftenposten.no – det eneste 

tallet som er stort nok til å gi utslag på figur 8.13 og 8.14), og Aftenposten.no krediteres for 
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én nyhet på Dagbladet.no. De fleste av disse sakene er av en type der originalredaksjonen har 

gjort en innsats for å få ut informasjon, slik som indirekte systemkritikk (politiets 

datasystemer var nede, 27 000 ferske innvandrere mangler ID-papirer), lekkasjer i forkant av 

en pressekonferanse (Oslo kino blir dansk) og et oppsiktsvekkende intervju (Berit Riise svarer 

på Twitter-hets). Men også mer ordinære nyhetshendelser blir kopiert (rømling pågrepet, 

Jepsen hopper av Bieber-turné). 

Til sammen utgjør dette nøyaktig én prosent av nettnyhetene, og 0,3 % av 

papirnyhetene.131 Selv om tallene er små, er det interessant at verken VG eller Aftenposten 

bryr seg om å videreformidle nyheter fra Dagbladet disse to dagene, uansett plattform. Vi 

merker oss også at VG er det eneste mediehuset som øyensynlig ikke lager saker basert på de 

to konkurrentene, samtidig som VGs nettsaker oftest plukkes opp av de andre.132  

Det er en internasjonal trend at nettavisene støvsuger konkurrentene for «hard news». 

Boczkowski (2010) dokumenterer som tidligere nevnt (avsnitt 2.3) hvordan nyhetstilbudet i 

argentinske nettaviser blir svært likt fordi redaksjonene relativt ukritisk synes de må ha de 

samme sakene som konkurrentene, samtidig som sakene ofte er lette å «imitere», dvs. lage 

sine egne versjoner av. Redden og Witschge (2010:184) finner tilsvarende at store britiske 

nettaviser jevnt over dekker de samme sakene, med de samme vinklene, sitatene og bildene, 

og svært lik brødtekst. Også mine tall tyder på at nettavisene er likere hverandre enn 

papiravisene er, med noen viktige forbehold – se avsnitt 8.9. Dagbladets Frode Hansen 

bekrefter at det er avgjørende å levere de samme hendelsesnyhetene som konkurrentene: 

En nyhet blir sitert midt på natta av alle medier. Klokka seks-sju om morgenen ligger den ute på 

alle nettsider. Klokka åtte eller ni så har sikkert halvparten glemt hvor den nyheten egentlig kom 

fra. […] Det overordna bildet betyr at vi må være oppdatert hele tida. Og det er ekstremt viktig å 

være først. Du kan jo tenke deg hvor mye fem minutter betyr i antall klikk. Det er ganske mye. Og 

det betyr også noe for troverdigheten som nyhetsmedium. Hvis jeg går inn akkurat nå på VG.no og 

ser at VG.no har en kjempenyhetssak, og så går jeg på Dagbladet.no, og så finner jeg den ikke – 

hvis det skjer flere ganger, hvor går jeg først neste gang? Vi må vinne på nyheter, og vi må være 

først. (Intervju 18.12.2013) 

I dette resonnementet ligger det implisitt at redaksjonene løpende må overvåke 

konkurrentenes nettaviser for å være sikre på at de ikke går glipp av en viktig nyhet. Da blir 

konkurrentene samtidig en viktig nyhetskilde. På den bakgrunn er det påfallende at VG Nett, 

Dagbladet.no og Aftenposten.no såpass hyppig siterer andre medier, men svært sjelden 

hverandre. En mulig forklaring er at det er viktig for troverdigheten å utfordre nære 

konkurrenters eierskap til saker ved å kontakte primærkildene selv, mens terskelen er lavere 

for å sitere mer perifere medier, gjerne utenlandske, uten å kontrollere kildene eller finne noen 

egen vinkel. Det er også et faktum at mange journalister begår såkalt klippjournalistikk uten å 

                                                 
131 Riktignok hender det også at saker kopieres med et nyhetsbyrå som mellomledd. For eksempel stammer 

Dagbladet.no-nyheten «– Solhjell må rydde opp i Entra denne uken» fra NTB, som igjen har hentet den fra 

Aftenposten.no. Som tidligere nevnt er nyheten da kodet som byråsak, her med Aftenposten.no som en av 

kildene.  

132 Det kan naturligvis tenkes at VG bare er dårligere til å kreditere konkurrentene, men jeg har ingen grunn til å 

tro det. 
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oppgi hvilket medium de siterer fra, jf. Journalistens artikkelserie «Klippjournalistikken» fra 

2013 (se Journalisten.no 7.3.2013), men jeg mistenker ikke slik avskrift i mitt materiale. 

Sosiale medier er nokså lite brukt som inspirasjon i utvalget mitt. Bare 1 % av 

nettnyhetene (ni saker) har eksplisitt startet på sosiale medier, og papiravisene har ingen slike 

saker. 

Når vi sammenlikner de tre mediehusene med hverandre, er det spesielt verdt å legge 

merke til at VG lager hele 30 prosentpoeng flere av de store papirnyhetene sine selv, 

sammenliknet med Dagbladet og Aftenposten. Ni av ti papirnyheter i VG er jobbet fram av 

redaksjonen når vi ser bort fra notisene, og ingen byråsaker slipper gjennom nåløyet. I motsatt 

ende av skalaen trykker Aftenposten nesten en femtedel byråstoff også utenom notisplass. På 

nett er det nesten motsatt: Der publiserer VG Nett desidert flest byråsaker – selv om vi stryker 

notisene, er mer enn hver fjerde nyhet fra NTB eller liknende. Men samtidig har VG Nett 

også flere egenproduserte nettnyheter enn de to andre. Vi noterer oss også at Aftenposten.no 

har markant færre sitatsaker fra andre nettmedier enn de to konkurrentene har, forutsatt at vi 

ikke regner de mange sampubliseringene som sitatsaker. Holder vi sampubliseringene helt 

utenfor tabellen, er 8 % av Aftenposten.no-nyhetene hentet fra andre nettmedier, mot 16 % 

hos VG Nett og 21 % hos Dagbladet.no (tabell 8.10, vedlegg 2).  

Som tidligere nevnt (avsnitt 8.3) bekrefter VG at de er mye mer restriktive med 

byråstoffet på papir for å verne om egensakene. Skjalg Engebø i Aftenposten skiller mindre 

mellom plattformene og ønsker uansett å sette bort flere av de mindre hendelsesnyhetene til 

NTB, som trafikkulykker, for å frigjøre journalistiske ressurser til å gå mer i dybden på mer 

vesentlige saker (intervju 10.12.2013). Det stemmer godt med tabell 8.10 (vedlegg 2). 

Alt i alt har vi fått bekreftet hypotesen om at nettavisene har en større andel byrå- og 

sitatnyheter enn papiravisene, men forskjellen blir ikke helt tydelig før vi stryker notisene. 

Aftenposten skiller seg ut ved å bruke mye byråstoff på papir og hente mye nettstoff fra felles 

stoffsamarbeid istedenfor å lage så mange sitatsaker. 

  

8.9 Hvor originale er nyhetstemaene? 

Selv om de tre avishusene er tilbakeholdne med å lage nyheter basert på hverandres oppslag, 

dekker de ofte de samme sakene parallelt. Hvor hyppig dette skjer i de respektive 

redaksjonene, kan vi måle på to måter. For det første kan vi undersøke hvor stor andel av 

nyhetene fra en redaksjon som også dekkes av en eller flere andre redaksjoner. For det andre 

kan vi undersøke hvor stor andel av konkurrentenes saker som også dekkes av de respektive 

redaksjonene.   
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Figur 8.15: Antall konkurrenter som dekker samme sak. Prosent 

 

La oss først se på hvor ofte en gitt nyhet også er dekket i konkurrerende medier (figur 

8.15).133 Da regner jeg også motsatt plattform i eget mediehus som en konkurrent.134 

Ytterpunktene kan peke mot at papiravisene er noe mer originale i valget av nyhetssaker enn 

nettavisene er, men forskjellene er små. 41 % av papirnyhetene er originale i den forstand at 

samme sak verken dekkes av egen nettavis eller på noen av konkurrentenes plattformer. Det 

samme gjelder 34 % av nettnyhetene. Samtidig preges nettavisene litt mer av de store sakene 

som dekkes på begge plattformer i alle mediehus; de utgjør 14 % mot papiravisenes 11 %. 

Ellers er fordelingen påfallende jevn. Med tanke på hvor stor grad av skjønn tallene bygger på 

for denne variabelen, er den sikreste konklusjonen at papir- og nettavisene ikke beviselig 

skiller seg fra hverandre når det gjelder graden av fellessaker.  

Vi kan sammenlikne tallene med Øvrebøs studie av fordelingen mellom egensaker og 

fellessaker, jf. avsnitt 7.3.4.6 (Øvrebø 2012:41). Hun finner at nettavisene har 31 

prosentpoeng færre egensaker enn papiravisene, bare 17 % til sammen. Det er trolig flere 

grunner til at vi får så ulike resultater. For det første har jeg sett på alle nyhetssakene som 

publiseres i løpet av dagen, mens Øvrebø har studert dem som framheves på papirførstesider 

og øverst på nettfronter. Hun har også flere ulike papiraviser enn meg i utvalget (se avsnitt 

8.10). For det andre definerer Øvrebø en fellessak som en nyhet som produseres flere steder 

relativt uavhengig av hverandre, mens min statistikk også inkluderer sitat- og 

oppfølgingssaker der avisene bygger på hverandre. For det tredje definerer vi muligens 

                                                 
133 For denne variabelen finner jeg det ikke relevant å skille ut notisene, siden det er et viktig format for 

fellesstoffet. 

134 Måten stoffet er kodet på, gjør det dessverre vanskelig å luke vekk egne dobbeltpubliseringer. 
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forskjellig hva som skal regnes som «samme sak» i to aviser, og ikke minst er det opptil fire 

år mellom Øvrebøs data og mine, så forholdene kan ha endret seg. 

Hvis vi forutsetter at Øvrebøs data fra 2009 fortsatt kan legges til grunn, kan vi kanskje 

slutte at nettavisene kommer opp med færre av de profilerte nyhetene sine selv enn 

papiravisene gjør, men at det totale nyhetsbildet i løpet av dagen i stor grad jevner ut 

forskjellene. 

VGs papirutgave skiller seg fra gjennomsnittet ved å være alene om over halvparten av 

nyhetssakene (tabell 8.11, vedlegg 2). Det er over dobbelt så stor andel som Dagbladet og noe 

mer enn Aftenposten. Dagbladet utmerker seg på sin side ved å ha en større andel egensaker 

på nett enn på papir. 

Blant nettavisene merker vi oss at Aftenposten.no bare scorer litt høyere enn 

konkurrentene på andelen alenesaker, selv om 23 % av nyhetene på Aftenposten.no er 

samproduksjoner hentet fra samarbeidende lokal- og regionaviser, ofte intervjuer med lokale 

fotballspillere som verken er interessante for VG, Dagbladet eller Aftenpostens egen 

papirutgave. Over halvparten av disse tekstene (58 %) ender dermed som unike saker i min 

statistikk. Utelater vi alle samproduksjonene fra statistikken, får Aftenposten.no 30 % nyheter 

som ingen andre deler, altså lavest av de tre nettavisene.  

Hittil har vi sett på hvor mange konkurrenter som deler hver enkelt sak. Men vi kan 

også snu litt på tallene og undersøke hvor mange av konkurrentenes saker som også finnes i 

hver enkelt avis. Hvor ofte forekommer det f.eks. at «tilsvarende sak finnes i VG» når jeg 

koder en nyhet fra en av de andre redaksjonene?  

 

Figur 8.16: Andelen nyheter som også er dekket av en gitt konkurrent. Prosent 

 

I figur 8.16 viser «papir» og «nett» ikke til teksten jeg koder, men til hvilke plattformer jeg 

finner tilsvarende saker på. Også her inkluderer «tilsvarende sak finnes i …» 
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dobbeltpubliseringer på egen motsatt plattform. Nettavisene fanger naturlig nok opp flere 

fellessaker enn papiravisene. 40 % av nyhetene dukker opp i en (annen) av de tre nettavisene, 

mens bare 28 % av nyhetene blir å finne i en konkurrerende papiravis. Dette skyldes nok både 

at nettavisene rommer flere saker, og at de i større grad kan oppdatere seg på nyhetsbildet 

utover dagen.  

På papir er det Aftenposten som dekker flest av konkurrentenes saker. Det er også den 

avisa som publiserte flest nyheter de to aktuelle dagene, 114 saker mot 110 i VG og 89 i 

Dagbladet. Slik sett er det dermed Dagbladet som dekker flest fellessaker ut fra 

forutsetningene. Det er også i overensstemmelse med tabell 8.11 (vedlegg 2), som viser at 

relativt mange av dagbladnyhetene står på dagsordenen hos konkurrentene også.  

Blant nettavisene er det vanligst at konkurrentenes saker også fins på VG Nett, til tross 

for at Aftenposten.no publiserer flere nettsaker – 234 mot 228 på VG Nett. Igjen er 

Aftenposten.nos sampublisering av nokså perifere sportsnyheter en mulig forklaring. VG Nett 

har i praksis mer av plassen til rådighet for potensielt fellesstoff. Dagbladet.no dekker færrest 

av konkurrentenes saker og publiserer også færrest nyheter totalt (182). 

Skal du bare kjøpe én papiravis og få med deg flest mulig av fellessakene den dagen, 

bør du altså gå for Aftenposten, mens VG Nett gir deg flest fellessaker på nettet. Størst 

papirtetthet av saker som også er omtalt andre steder, finner du derimot i Dagbladet. 

I disse tallene ligger det ingen normativ vurdering av kvaliteten på nyhetene. Det å ha 

en høy andel fellessaker kan bety at redaksjonen jevnlig setter dagsorden og blir fulgt av 

konkurrentene, men det kan også tenkes at redaksjonen mangler egne ideer og i stor grad 

følger opp det nyhetsbildet andre har skapt. Tilsvarende kan det å ikke bli sitert eller fulgt opp 

av konkurrentene bety at redaksjonen graver fram gode egensaker og etablerer eierskap til 

dem, eller det kan være et tegn på at nyhetene er så uinteressante at ingen andre ønsker å 

dekke det samme. Endelig er det et åpent spørsmål om en god avis bør bestrebe seg på å gi 

leseren et totalbilde av de viktigste nyhetene, inkludert konkurrentenes saker, eller om det er 

en større verdi å konsentrere seg om det de andre ikke har.  

Konklusjonen må bli at nettavisene ser ut til å dekke konkurrentenes saker oftere enn 

papiravisene gjør, men at nettnyheter ikke nødvendigvis blir hyppigere omtalt av 

konkurrentene enn papirnyheter blir. Forklaringen er trolig at nettavisene publiserer så mange 

nyheter i løpet av en dag at det er plass til en fyldig dekning av fellesstoffet ved siden av en 

betydelig andel egensaker. Hypotesen om at papiravisene er alene om en større andel av 

nyhetene, må derfor presiseres til at nettavisene dekker en større andel av det totale 

nyhetsbildet.  

 

8.10 Hvor mange og hva slags kilder brukes? 

I gjennomsnitt inneholder papiravisnyhetene 1,9 informasjonsbærende kilder, mens 

nettnyhetene inneholder 2,4 (tabell 8.13, vedlegg 2). Tallene påvirkes særlig av at hele 22 % 

av papirnyhetene ikke har noen synlige kilder, mot bare 6 % av nettnyhetene. Forklaringen 

ligger i notisene. 88 % av papirnyhetene med null kilder er notiser, mens 34 % av de kildeløse 
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nettnyhetene er det. Ser vi bort fra notisene, oppviser papirnyhetene i gjennomsnitt litt flere 

kilder enn nettnyhetene: 2,9 kilder per sak på papir og 2,6 på nett.  

I sin sammenliknende studie av skandinaviske og amerikanske nettaviser fant Svein 

Brurås (2013:13) gjennomsnittlig 2,5 kilder per sak i et utvalg på 78 høyt prioriterte nyheter 

fra Aftenposten.no. Det er nøyaktig samme tall som jeg finner når jeg korrigerer for notisene. 

Brurås’ materiale er samlet inn omtrent samtidig med mitt (april 2013), og våre resultater 

bekrefter dermed hverandre. Sammenliknet med enkelte eldre studier, derimot, finner jeg 

tendenser til både utvikling og stabilitet.  

 

 
 

Figur 8.17: Fordeling av antall informasjonsbærende kilder. Øverst: prosent av alle saker. 

Nederst: prosent uten notiser 
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I Martin Engebretsens studie av store skandinaviske nettaviser fra 2004–2005 (Engebretsen 

2007:57f) hadde ca. en tredjedel av nettnyhetene null eller én kilde. Blant nordnorske 

lokalaviser noen år senere fant Ivar Andenæs at tallet var to tredjedeler (Andenæs 2007:11). I 

sin studie av nettutgaven til Dagbladet, VG, Sarpsborg Arbeiderblad og Østlandets blad fra 

2008 og 2010 fant Elsebeth Frey (2013:27) at henholdsvis 60 % (2008) og 44 % (2010) av 

sakene hadde null eller én synlig kilde.135 Mitt materiale stemmer best med Engebretsens 

resultat; 39 % av sakene mine har null eller én eksplisitt kilde (figur 8.16), eventuelt 33 % 

uten notisene (figur 8.17). Engebretsen finner også at halvparten av sakene har minst tre 

kilder, mot henholdsvis 17 % og 34 % i Freys materiale. Jeg finner så mange kilder i 37 % av 

nettnyhetene, men tallet stiger til 42 % om vi igjen ser bort fra notisene.  

Engebretsens tall er påvirket av at de danske nettavisene trekker ned det 

gjennomsnittlige antallet kilder per sak. De norske – hos ham VG Nett, Aftenposten.no, 

NRK.no og Bt.no – brukte altså noe flere kilder enn tallene over antyder (Engebretsen 

2006:7). Videre har Engebretsen systematisk ikke regnet nyhetsbyråer og andre 

nyhetsorganisasjoner som kilder, mens jeg har kodet disse som meningsbærende kilder hvis 

de står oppført som eneste kilde til en bestemt informasjon. Når både Frey og jeg nå likevel 

finner enda færre kilder enn i Engebretsens skandinaviske gjennomsnitt, kan det derfor se ut 

til at store norske nettaviser bruker noe færre nyhetskilder i 2012–2013 enn åtte år tidligere. 

Iallfall kan jeg vanskelig hevde at nettjournalistene nå bruker flere kilder enn den gang. 

Verken Engebretsen eller Frey har sammenliknet sine tall med papiravisene, men det 

kan jeg gjøre med mine. På papir har i utgangspunktet 57 % av tekstene null eller én kilde, 

men bare 27 % når vi trekker fra notisene. 27 % av alle papirnyhetene hadde tre kilder eller 

mer, oppjustert til nøyaktig 50 % uten notiser. Dagens papiraviser uten notiser ligger altså 

ikke så langt fra Engebretsens nettaviser fra 2004–2005, men bruker flere kilder enn dagens 

nettaviser.  

Det er ikke overraskende at mange nettnyheter har få kilder. Ved nyhetshendelser som 

pågår i øyeblikket, er det viktigste å være først ute med det lille man vet, og så heller fylle på 

etter hvert, sier Frode Hansen i Dagbladet: 

Der er det jo egentlig bare oppdateringer. Det vil si at journalisten begynner med et manus, skriver 

ei linje, trykker «publiser». Ei linje. Fronten på Dagbladet.no er en tittel, og så står det under: 

«Dagbladet kommer med mer.» Og så jobber journalisten med en gang med å legge inn to linjer til 

– publiser! Legg til fem linjer til – publiser! Ti linjer til – publiser! Kanskje opprette en ny sak 

umiddelbart med et intervju med en politi hvis det er en ulykke eller noe sånt, operasjonsleder. Ny 

sak – publiser! (Intervju 18.12.2013) 

Christian Brændshøi i VG mener denne arbeidsmetoden har gjort at kildenes status og synet 

på flerkildejournalistikk har forandret seg. Leserne må være mer åpen for énkildesaker med 

                                                 
135 Frey sammenlikner for øvrig med nettavisa Journalen, som lages av journaliststudenter ved Høgskolen i Oslo 

og Akershus. Studentene bruker betydelig flere kilder per sak enn journalistene i de fire sammenlikningsavisene. 

I 2010 hadde 27 % av studentenes saker ingen eller én synlig kilde, mens 51 % hadde tre kilder eller mer (Frey 

2013:27).  
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usikker informasjon, mens journalistene må være ekstra tydelige på hvor informasjonen 

stammer fra, og hvor sikker den er:   

Hele måten vi konsumerer og innhenter informasjon på, er blitt mye mer fragmentert, sånn at flere 

kilder er blitt mer likestilt, på en eller annen måte, i den strømmen. Man venter ikke så lenge på – 

og det fins ikke så mange – autoritative kilder, kanskje, lenger, som det gjorde før, i den type 

nyhetsformidling som går på store hendelser og saker som er under utvikling. Og så gjelder det å 

speile totalbildet. Så lesernes, brukernes, egen vurderingsevne er blitt en enda viktigere faktor når 

man skal konsumere nyheter også, enn det det var tidligere. Folk der ute stoler ikke i like stor grad 

på et medium heller. Alt er blitt mye mer transparent. Og man kan gå til primærkilden selv, mye, 

mye lettere enn det man kunne før, i mange tilfeller. Så det gjør jo noe med sjangeren, og det gjør 

noe med måten vi formidler på. (Intervju 17.12.2013) 

Nå har vi jo sett at slike fortløpende oppdaterte hendelsesnyheter utgjør en begrenset andel av 

nettnyhetene (avsnitt 8.6),136 men det er verdt å stille spørsmålet om det samme synet på 

kildebruk kan spores også i andre nettnyhetssjangere, jf. Brændshøis avsluttende poeng. Noen 

av tekstene vi skal se på i kapittel 9, kan tyde på det. 

 

  

 

Figur 8.18: Fordeling av kildetyper. Prosent 

 

                                                 
136 Riktignok kan vi finne det Hansen kaller løpende nyheter («breaking news»), blant de abstrakte nyhetssakene 

også, f.eks. ferske domsavsigelser der konklusjonen publiseres før begrunnelsen. Måten jeg har kodet materialet 

på, gjør det dermed ikke mulig å sammenlikne gjennomsnittlig kildetall i løpende nyheter med kildetallet for 

andre typer nyheter.  
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Hvem er det så som kommer til orde? I Engebretsens materiale er som tidligere nevnt 70 % av 

nettkildene profesjonelt involvert i saken, som politiker, polititjenestemann e.l. Bare 5 % er 

uavhengige eksperter, og 15 % er personlig, men ikke-profesjonelt involvert, dvs. 

representanter for vanlige folk. I mitt materiale bruker jeg de samme kategoriene, pluss noen 

flere, jf. avsnitt 7.3.4.7. Dermed blir ikke prosenttallene helt sammenliknbare, men 

forholdstallene er likevel interessante (figur 8.18).  

De profesjonelt involverte kildene dominerer i mitt materiale også, både på papir og 

nett. Med min kategoriinndeling finner jeg at 51 % av papirkildene tilhører denne kategorien, 

mot 55 % på nett. Ser jeg bort fra de kildene som er nyhetsbyråer eller mediehus, slik 

Engebretsen gjorde, kommer papiravisene opp i 66 % og nettavisene 69 % profesjonelt 

involverte kilder, altså svært nær Engebretsens 70 %. 

Andelen uavhengige eksperter ser imidlertid ut til å ha gått betydelig opp i forhold til 

Engebretsens materiale, selv om de ikke er like mange som de profesjonelle aktørene. 

Papiravisene bruker 14 % ekspertkilder, og nettavisene 11 %. Hvis vi ikke teller med refererte 

byråer og medier som kilder, blir de respektive tallene 16 % og 12 %, altså fortsatt mellom en 

dobling og tredobling av tallene fra 2004–2005. Tallene stiger ytterligere om vi ser bort fra 

notisene (tabell 8.14, vedlegg 2).  

Vanlige folk opptrer derimot i liten skala i utvalget mitt: 7 % av kildene på begge 

plattformer er kontaktet i egenskap av å være personlig berørt av saken, ofte som case. 

Tallene blir minimalt påvirket om vi utelater mediekilder.  

Sammenliknet med Engebretsens tall kan vi derfor si at de profesjonelle kildene er 

omtrent like hyppig brukt i dag som for åtte år siden, mens det kan se ut til å ha blitt en 

dreining vekk fra å bruke vanlige folk som kilder og en økning i bruken av eksperter.  

Turid Øvrebø (2012) har også sammenliknet kildetyper på bl.a. papir og nett. Hennes 

materiale er fra 2009 og representerer dermed en periode mellom Engebretsens og mine data. 

Hun studerer de samme nett- og papiravisene som jeg, men har i tillegg inkludert flere region- 

og nisjeaviser i papirutvalget. De tre kildekategoriene Øvrebø opererer med, er «maktkilder» 

(profesjonelt involverte + eksperter), «kjendiselite» og «vanlige folk». Maktkildene utgjør 

mellom 50 og 60 % i nettavisene, mellom 60 og 70 % i løssalgsavisene og mellom 70 og 80 

% i abonnementsavisene. Kjendiseliten utgjør mellom 20 og 30 % i nettavisene, mellom 10 

og 20 % i løssalgsavisene og under 10 % i abonnementsavisene. Vanlige folk utgjør omkring 

20 % av kildene i både nett- og abonnementsavisene, og rundt 15 % i løssalgsavisene. Selv 

om kildekategoriene våre ikke er helt sammenliknbare, finner jeg ikke like store forskjeller 

mellom papir og nett når det gjelder maktkilder; de ligger begge steder mellom 60 og 70 %, 

litt avhengig av hvordan vi regner.  Tilsvarende finner jeg under halvparten så mange vanlige 

folk som kilder i mitt materiale, og også der liten forskjell mellom papir og nett. Selv om jeg 

inkluderer hele «uklart/annet»-kategorien, kommer jeg ikke over 15 % vanlige folk på noen 

av plattformene.  

Som leser kan man få inntrykk av at journalister intervjuer hverandre i økende grad – se 

f.eks. Holen (2014:89), Isaksen og Lysbakken (2008) eller Lundell (2010). Slike kilder er 
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likevel ikke veldig dominerende. Journalister utgjør omkring 2 % av nyhetskildene på begge 

plattformene til sammen og er nokså jevnt fordelt mellom papir og nett. Heller ikke 

kategorien «lesere» får mange treff i mitt materiale; i løpet av disse to dagene ble bare to 

kilder referert i egenskap av å være lesere. Det skjedde som forventet i nettaviser og utgjør  

0,1 % av materialet der.137 Derimot bruker både papir- og nettaviser en betraktelig andel andre 

medier som kilder, henholdsvis 8 % og 9 %. Da har jeg ikke inkludert alle tilfellene hvor 

mediet bare brukes som en referanse til andre typer originalkilder («Politiinspektør NN sier til 

NRK at …»). Andre typer tekster (nettsider, leksika, pressemeldinger osv.) utgjør 9 % av de 

eksplisitte kildene på papir og 8 % på nett.  

For de kildetypene der det er relevant, har jeg kodet for om journalisten har hatt kontakt 

med kilden selv, eller om hun gjenforteller noe kilden har sagt til en annen journalist eller i en 

annen sammenheng, jf. avsnitt 7.3.4.7. Til sammen viser statistikken at papirjournalistene 

oppsøker en større andel av kildene selv enn det nettjournalistene gjør. En fjerdedel (25 %) av 

papiraviskildene er sitert fra andre, mens over en tredjedel (35 %) av nettaviskildene er det.  

I disse tilfellene regner jeg som sagt ikke det mediet kilden siteres fra, som en egen 

informasjonsbærende kilde; da ville jo en gjenfortelling av konkurrentens nyhet framstått som 

mer kilderik enn originalen. Likevel har jeg registrert hvor ofte nyhetene eksplisitt viser til 

andre medieoppslag i brødteksten.138 I de 313 papirnyhetene er det 90 slike henvisninger, 

gjennomsnittlig 0,3 eksterne henvisninger per nyhet. I de 640 nettnyhetene finner jeg 310 

mediehenvisninger, i snitt 0,5 per nyhet – eller en ekstern henvisning i annenhver sak om vi 

fordeler dem jevnt utover. Nettavisene viser altså hyppigst til hva andre har skrevet.  

Hittil har jeg studert kildebruk i papir- og nettavisene samlet. Bryter vi tallene ned på 

avisnivå, ser vi at avisene fordeler seg nokså jevnt, jf. tabell 8.14 (vedlegg 2). Interessant er 

det likevel at Aftenposten er den av de tre avisene som har flest kilder på papir, samtidig som 

Aftenposten.no har færrest kilder på nett. Trolig er det sportsnyhetene fra samarbeidsavisene 

som trekker nettsnittet ned; de er ofte énkildesaker. Dagbladet har færrest kilder på papir, og 

ser vi bort fra notisene, har nettutgaven like få kilder som Aftenposten.no. VG Nett har flest 

kilder av nettavisene; faktisk er VG Nett like kilderik som Dagbladets papirutgave, selv uten 

notiser. Det blir unntaket som bekrefter regelen om at papiravisene har flest kilder per sak.      

Det går an å grave mye dypere i disse tallene, men for mitt formål er det tilstrekkelig å 

oppsummere slik: Papiravisene bruker fremdeles noe flere kilder enn nettavisene, men det er 

tangeringspunkter. Forskjellene er små mellom de tre mediehusene. De dominerende 

kildekategoriene er på begge plattformer profesjonelt involverte personer, uavhengige 

eksperter, ikke-journalistiske tekster og andre medier – i den rekkefølgen. Sammenliknet med 

tidligere studier kan det se ut til at ekspertkildene styrkes på bekostning av «mannen i gata». 

Papiravisene er mer i direkte kontakt med kildene sine enn nettavisene er, og nettavisene 

henviser oftere til andre mediers nyhetsdekning.  

                                                 
137 Kategorier med forekomst under 1 % er utelatt fra stolpediagrammene i dette kapittelet, men finnes i tabellene 

i vedlegg 1. 

138 Jeg utelater lenkesamlinger av typen «Les også: …» og omtaler av andre saker i egen avis. 
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De fleste av disse funnene er ikke spesielt overraskende, og hypotesene fra avsnitt 

7.3.4.7 er så langt styrket. Mer oppsiktsvekkende er det at forskjellene mellom papir- og 

nettavisene gjennomgående er så små, for så mange av kildevariablene. Kildetypene fordeler 

seg i praksis likt mellom plattformene, rent kvantitativt. Jeg finner ingen støtte for hypotesen 

om at nettavisene har færre vanlige folk og flere journalister og lesere som kilder enn 

papiravisene har. Spørsmålet blir dermed hvordan kildene brukes, noe som krever kvalitative 

undersøkelser. Det skal jeg komme tilbake til. 

 

8.11 Hvor mange og hva slags lenker bruker nettavisene? 

 

Figur 8.19: Gjennomsnittlig antall lenker per sak, totalt og fordelt på ulike typer 

 

For nettavisenes del er kildebruk tett knyttet til intern og ekstern lenking. I snitt lenker hver 

nettnyhet opp til 2,9 andre saker i samme avis, 1,4 saker i andre medier eller nyhetsbyråer, og 

0,3 eksterne tekster av en annen karakter, slik som Wikipedia-artikler eller ulike hjemmesider. 

Hver nyhet har i snitt 0,9 kontaktlenker, dvs. at du kan komme i kontakt med journalisten (og 

av og til fotografen) i de aller fleste nyhetene som ikke er byråsaker.  

I VG Nett har jeg kodet lenker som ligger i den løpende teksten, pluss en punktliste med 

lenker som ligger i bunnen av hver artikkel. Denne punktlista er delt i en gruppe med interne 

lenker og en liste over hva «samarbeidende nettsteder» skriver om samme tema. De interne 

lenkene legges inn manuelt av journalisten, mens de eksterne er autogenerert (Christian 

Brændshøi, intervju 17.12.2013). Begge kategoriene treffer relativt godt med å tilby 

utfyllende lesning. For eksempel koples nyheten «Ekstrakonsert med Bieber» opp til blant 

annet «Slik er Biebers maktnettverk», «Justin Biebers manager til VG: - Det blir ekstrakonsert 

i Oslo!» og «Justin Bieber kastet opp på scenen». De generelle samleboksene med 
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overskriften «VG Nett følger …» har jeg derimot ikke kodet, siden de fører til søkeresultater 

og samlesider. Det samme gjelder tilbakevendende lenkesamlinger som fungerer som 

faktabokser og ikke er spesifikt samlet for hver enkelt nyhet. I sakene fra Øygard-rettssaken 

var det for eksempel vanlig med en interaktiv oversikt over de geografiske stedene 

overgrepene skulle ha skjedd; den regner jeg da ikke med. Andre lister av typen «Siste 

innenriks» eller «Hovedsaken nå» ser jeg bort fra av samme grunn. 

Ut fra disse premissene får VG Nett rundt tre ganger så mange relevante lenker per sak 

som konkurrentene, i gjennomsnitt 9,3. Hver nyhet har i snitt 4,7 arkivlenker til andre saker 

på VG Nett, 3,4 eksterne lenker til andre medier eller byråer, 0,2 eksterne lenker av annen 

karakter og 1,1 kontaktlenke (e-post til journalist/fotograf). 

For Dagbladet.no har jeg hovedsakelig kodet lenker som finnes i den løpende teksten. 

Som på VG Nett følges også de fleste Dagbladet.no-sakene av en lenkesamling – her kalt 

«Les også» – men det er langt mer tilfeldig om disse sakene har noen som helst sammenheng 

med nyheten. Når Dagbladet.no omtaler den samme Bieber-konserten som VG Nett, går «Les 

også»-lenkene til «Her står en av nøklene i Nerdrum-saken», «’Kon-Tiki’ kjemper med 70 

filmer» og «NRK-sjefens ukjente gullavtale». Jeg koder derfor ikke slike lenker. Videre kan 

man klikke på bestemte emneord under overskriften «I denne artikkelen», i dette tilfellet 

«konsert», «kultur», «oslo», «musikk» og «justin bieber» [sic]. Disse leder imidlertid til 

samlesider med søkeresultater og er dermed ikke dyplenker. Som for VG Nett har jeg 

dessuten sett bort fra «Siste saker fra denne seksjonen» o.l.  

Dagbladet.no får da i gjennomsnitt 3,1 relevante lenker per nyhet. De fordeler seg på 1,4 

interne lenker, 0,4 lenker til andre medier eller byråer og 0,3 lenker til andre eksterne 

nettsider. Kontaktlenkene er også færre enn hos VG Nett, men kommer likevel opp i 0,9 per 

nyhetssak. 

På Aftenposten.no har jeg registrert lenker i den løpende teksten pluss lenker under 

overskriften «Les også:», som enten er innskutt i venstremargen eller står nederst i 

nyhetssaken. «Les også»-lenkene er som regel direkte relevante og virker håndplukket i større 

grad enn hos VG Nett, men er også færre. I nyheten «Hver tredje Entra-ansatt er sjef» er det 

for eksempel én slik framhevet lenke, som viser til den fire dager eldre saken «De styrer et 

statlig selskap for Trond Giske: Får 26 000 for hvert møte».  I sportsartikler lenker 

Aftenposten.no ofte opp til enkeltutøvere og bestemte lag. «Relaterte lag» går til egne 

nettsider og regnes derfor som interne lenker, mens «Relaterte spillere» genererer et 

søkeresultat og kodes derfor ikke som lenker.139 «Siste nytt», «Siste fra seksjon» osv. teller 

ikke som lenker. 

Dette gir gjennomsnittlig 3,3 lenker per nyhet på Aftenposten.no, fordelt på 2,2 interne 

lenker, 0,2 lenker til eksterne nyhetsmedier eller -byråer, 0,3 andre eksterne lenker og 0,7 

kontaktlenker. 

                                                 
139 Disse måtene å henvise til lag og spillere på, pluss de respektive sidene og søkeresultatene lenkene førte til, 

ble forandret på forsommeren 2013 og ser derfor annerledes ut i dag. Per 2014 autogenereres egne sider om både 

lag og spillere med bl.a. oppdatert statistikk og fersk nyhetsfeed. 
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Når nettavisene skal kontekstualisere nyhetene sine med direktelenker til andre tekster, 

prioriterer altså alle internlenking foran ekstern. Lenkene brukes fortrinnsvis som 

kryssreferanser i den interne nyhetsdiskursen og i mindre grad som kildereferanser eller guide 

til alternative framstillinger, selv om det også forekommer jevnlig. VG Nett har flest lenker i 

tre av fire kategorier, mens Aftenposten.no og Dagbladet.no har marginalt flere lenker til 

eksterne tekster som ikke er hentet fra et nyhetsmedium. Aftenposten.no er den eneste 

nettavisa som lenker mer til slike eksterne tekster enn til eksterne medier.  

Lenker til eksterne, ikke-journalistiske nettsider er den eneste kategorien som ingen av 

redaksjonene lager egne punktlister over. Disse lenkene opptrer isteden i den løpende teksten. 

Da er det interessant å merke seg at forskjellene er såpass små mellom avisene her; alle ligger 

på 0,2 eller 0,3. Vi husker at nettavisene i snitt har 2,4 kilder per sak, og at ikke-journalistiske 

tekster utgjør i underkant av 10 % av disse. Det tyder på at de tre nettavisene i all hovedsak 

lenker direkte opp til disse kildene. 

Tallene samsvarer også ellers ganske bra med tallet på kilder, om vi sammenlikner de 

tre avisene. VG Nett har både flest kilder og flest lenker. Dagbladet.no og Aftenposten.no har 

omtrent like mange kilder og omtrent like mange lenker, selv om forskjellene mellom avisene 

er betydelig mindre når det gjelder kildebruk enn lenking.  

Som jeg nevnte i avsnitt 7.3.4.8, er det vanskelig å sammenlikne direkte med tidligere 

studier, siden lenker kan defineres og telles på så ulike måter. Sammenliknet med 

Engebretsens skandinaviske tall fra 2004–2005 ser det imidlertid ut til at interne arkivlenker 

er blitt vanligere. Under halvparten av nyhetene i hans materiale inneholder arkivlenker 

(Engebretsen 2007:63), mens 65 % av mine saker gjør det. Engebretsen inkluderer også lister 

med automatisk genererte lenker og finner derfor at rundt 20 % av nyhetene har mer enn seks 

arkivlenker. Blant mine nyheter gjelder det bare 14 %, men det kan altså være ulike måter å 

telle på. I Elsebeth Freys studie av fire norske nettaviser fra 2008 og 2010 finner hun en 

markant økning av andelen nyheter med interne lenker, fra 36 % i 2008 til 57 % i 2010 (Frey 

2013:25f). Mine 65 % kan da tyde på en fortsatt utvikling fram til 2012/2013.  

I Engebretsens materiale har bare 16 % av de norske nettavisene lenker til andre 

nyhetsmedier eller eksterne nettsider (og bare 8 % i det skandinaviske materialet samlet). Frey 

viser en videre utvikling fra 17 % eksterne lenker i 2008 til 24 % i 2010. Jeg finner slike 

lenker i hele 49 % av mine nyheter. Øystein Pedersen Dahlen (2008:103) dokumenterer i et 

norsk materiale fra 2005 at 84 % av lenkene er interne. I mitt materiale er bare 64 % av 

lenkene interne.  

Michael Karlsson (2010:41) finner i en studie av fire store svenske nettaviser at 75 % av 

nyhetene hadde lenker av et eller annet slag i 2010. Tallet har steget ganske jevnt siden 2005, 

skriver han, men var i 2010 muligens i ferd med å avta igjen, blant annet fordi det blir stadig 

lettere å integrere filminnslag og liknende i selve teksten. I mitt materiale har likevel 78 % av 

nyhetstekstene lenker til interne eller eksterne sider, så flere faktorer spiller åpenbart inn. 

Det kan altså se ut til at de norske nettavisene har blitt mindre tilbakeholdne med å lede 

leserne vekk fra sin egen nettside det siste tiåret, og i større grad ser de eksterne lenkene som 
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et kvalitetstegn ved nettjournalistikken – muligens også som en sjangermarkør. Hypotesen om 

at nettnyhetene har fått flere lenker enn før og oftere lenker til eksterne sider, er på dette 

grunnlaget bekreftet. 

Alt i alt tyder resultatene mine på at nyhetssjangrene på nettet i økende grad preges av 

en eksplisitt intertekstualitet som papirnyhetene ikke kan ha av teknologiske grunner. Normen 

om at tekstene skal ha lenker, virker for øvrig å være sterkere hvis teksten er av en viss lengde 

og avisa har forfattet den selv. En fjerdedel av nyhetene som ikke har noen lenker, er nemlig 

korte notiser, samtidig som notisene bare utgjør 14 % av nettnyhetene totalt. Og mens bare 30 

% av nettnyhetene er byråstoff, gjelder det nesten dobbelt så mange (57 %) av dem som 

mangler lenker. Det er vanskelig å påvise én enkelt årsak til dette, men det er iallfall 

sannsynlig at mye byråstoff legges rett ut på nettet uten at redaksjonen synes saken er viktig 

nok til at de vil bruke tid på utvide saken eller lete opp bakgrunnsmateriale. Samtidig 

publiseres gjerne viktige «breaking news» som små, lenkeløse notiser i første omgang, før 

sakene utvides eller erstattes med fyldigere rapporter som kan inneholde mange lenker.  

 

8.12 Hvor lange er nyhetene? 

I det fullstendige materialet har nettnyhetene flere avsnitt enn papirnyhetene – henholdsvis 

13,4 og 10,8 i gjennomsnitt (tabell 8.16, vedlegg 2). Det skyldes at en nettnotis ofte er lengre 

enn en papirnotis, slik jeg har definert dem (jf. avsnitt 7.3.3.1), gjennomsnittlig 5,6 avsnitt 

mot 2,1. Utelater vi notisene, får papirnyhetene et snitt på 18,3 avsnitt og går klart forbi 

nettnyhetene, som bare øker til 14,8. Forskjellen mellom avisene er minimal.  

 

 
Figur 8.20: Andel nyheter med et gitt antall avsnitt. Prosent av alle nyhetssaker  
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Som figur 8.20 viser, har nettavisene et mindre spenn mellom helt korte notiser og lengre 

saker. Tekster mellom 5 og 18 avsnitt er nettavisenes domene. Papiravisene opererer derimot 

med mange korte notiser, men også flere lange saker – opptil 70 avsnitt, mot 59 på nett.  Ser 

vi vekk fra notisene (figur 8.21), holder tendensen seg: Nettavisene har flest artikler på 7–13 

avsnitt, mens papiravisene dominerer før og etter – med noen spredte unntak.140  

 

 

Figur 8.21: Andel nyhetstekster med et gitt antall avsnitt. Prosent uten notiser 

 

Mønsteret likner når vi undersøker antall mellomtitler. Nettavisene har i gjennomsnitt flest når 

alle tekstene i utvalget regnes med – 1,8 per sak mot 1,2 i papiravisene. Men når vi trekker fra 

notisene, går papiravisene forbi, riktignok helt marginalt: 2,2 mellomtitler på papir mot 2,1 på 

nett. Det betyr også at papirnyheter av en viss lengde (ikke notiser) gjennomsnittlig har 8,3 

avsnitt mellom hver mellomtittel, mens nettavisene setter mellomtittel etter hvert sjuende 

avsnitt. Forskjellen mellom avisene er svært liten for begge variablene og ikke til å legge vekt 

på. 

Vi kan konkludere med at papir- og nettavisene deler de fleste normene for hvordan en 

tekst skal deles opp med avsnitt og mellomtitler, jf. også stikkprøven referert i avsnitt 7.3.4.9, 

men at papiravisene utviser større variasjon i tekstlengde. Hypotesen om at nettnyhetene er 

kortest i gjennomsnitt, holder bare dersom vi stryker de aller korteste tekstene, dvs. notisene. 

 

                                                 
140 Den vesle papirtoppen på 1 avsnitt skyldes fire bildesaker som er kodet som «annet» og ikke som ordinære 

notiser. Nettutslagene for 0 og 3 avsnitt gjelder bildeserier og en videosak som også er sjangerkodet som 

«annet».  
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8.13 Hvor mange av tekstene har undersaker? 

 

Figur 8.22: Gjennomsnittlig antall undersaker per nyhet  
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Det jeg har kodet som undersaker på nett, er dermed ofte integrerte videoer, og de 

opptrer gjerne flere i samme sak. Særlig rettssaken mot Rune Øygard og begravelsene til 

Hjalmar Andersen og Eivind Rølles, som alle ble dekket fortløpende, frambrakte mange 

videoundersaker i mitt materiale. På denne måten kan nettnyhetene i utvalget mitt få opptil ti 

undersaker, mens papirnyhetene aldri har mer enn fem. VG Nett har en tendens til å bruke 

flest slike videoer på en gang, og derfor får denne nettavisa gjennomsnittlig litt flere 

undersaker på nett enn de andre (0,4 mot 0,2). Papiravisene skiller seg derimot ikke fra 

hverandre (tabell 8.17, vedlegg 2).   

Hypotesen om at papirnyhetene har flere undersaker, er altså svakt styrket. Materialet 

gir dessuten støtte til observasjonen om at papir og nett fragmenterer dekningen av en 

nyhetssak forskjellig: Nettavisene lager parallelle, relativt selvstendige tekster, mens 

papiravisene lager et større oppslag med en hovedsak og én eller flere undersaker som er 

avhengig av hovedsaken for å gi mening. Videoinnslagene på nett kan ha noe av den samme 

funksjonen som undersakene på papir, da de ofte tilbyr intervjuer med utvalgte kilder. Men 

ofte finner vi mye av informasjonen videoen gir, i den skriftlige teksten også, bare skrevet på 

en litt annen måte. Formålet med de fleste videoinnslagene er ikke å utfylle den skriftlige 

teksten med supplerende informasjon, sier Skjalg Engebø i Aftenposten, men å presentere den 

samme informasjonen på en annen måte. Særlig yngre lesere foretrekker å se video framfor å 

lese tekst (intervju 10.12.2013). Også Christian Brændshøi i VG (intervju 17.12.2013) og 

Frode Hansen i Dagbladet (intervju 18.12.2013) bekrefter at videoinnslagene retter seg mot 

den yngste målgruppa (se også avsnitt 8.23 om modaliteter). Et godt utgangspunkt for en 

kvalitativ casestudie kan dermed være å sammenlikne hvordan samme nyhet presenteres for 

eksempel på papir med undersaker, på nett i parallelle saker og på nett med video. 

 

8.14 Hvordan rammes nyhetene inn? 

De ulike nyhetsrammene fordeler seg relativt likt på både papir og nett, alle saker tatt i 

betraktning (figur 8.23): Hendelsesfortellingene dominerer, dernest kommer i synkende 

rekkefølge konfliktsakene, redegjørelsene, forskningsresultatene, gravingen, veiledningen og 

det udefinerbare. Den mest påfallende forskjellen er at konfliktsakene utgjør ti prosentpoeng 

mer (34 % mot 24 %) på nett enn på papir.  

På begge plattformer domineres notisene av over 60 % fortellinger, og innen 

notisformatet er det umulig å drive f.eks. gravende journalistikk. Derfor får vi også her 

kanskje et mer representativt bilde av «rammefordelingen» om vi ser bort fra notisene (figur 

8.24). Da finner vi at nettavisene ikke bare har flest konfliktorienterte nyheter (nå riktignok 

redusert til 36 % mot 33 % på papir), men også flest fortellende nyheter (37 % mot 31 % på 

papir). Dette går øyensynlig mest på bekostning av grave- og forskningsjournalistikken.  

 

 



207 

 

Figur 8.23: Fordeling av primære nyhetsrammer. Prosent av alle nyhetssaker 

 

Figur 8.24: Fordeling av primære nyhetsrammer. Prosent uten notiser 
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Mine funn stemmer bra med tall fra Øvrebø (2012:44), som finner at nettaviser har en 

noe, men ikke mye, høyere andel «meningsutspill» enn papiravisene. Hun finner også at 

nettavisene prioriterer både uforutsette og arrangerte hendelser mer enn papiravisene gjør på 

sine førstesider, noe som muligens gjenspeiles i min narrativkategori når notisene er trukket 

fra.  

Sammenlikner vi avisene med hverandre, er den store forskjellen at VGs papirutgave 

har nesten dobbelt så stor andel konfliktstoff som Dagbladet og Aftenposten når vi ser på alle 

nyhetene (tabell 8.18, vedlegg 2). Det går først og fremst på bekostning av de deskriptive 

nyhetene i VG.  Ellers er tallene temmelig like. Den samme forskjellen finner vi derimot ikke 

på nettet; der har alle de tre avisene en konfliktsakprosent svært nær papir-VG, pluss/minus to 

prosentpoeng. Vi ser imidlertid at VG som eneste avis har færre konfliktsaker på nettet. Uten 

VG ville nettavisene fått nesten dobbelt så stor konfliktandel som papiravisene. 

Liknende forholdstall ser vi også om vi utelater notisene: VG har flest konfliktsaker og 

klart færrest beskrivende nyheter på papir. Aftenposten har i sin papirutgave like mye 

gravejournalistikk som VG og Dagbladet til sammen. På nett blir det fremdeles bare små 

forskjeller, men vi kan notere oss at Dagbladet har langt flere instruktive nyheter («Slik gjør 

du …») på både papir og nett enn VG. Aftenposten har ingen slike saker på noen av 

plattformene.  

La oss nå legge til de sekundære og tertiære nyhetsrammene og undersøke hvor mange 

av nyhetene som er kodet for de respektive rammene på nivå 1, 2 eller 3. Tabell 8.19 (vedlegg 

2) viser at hovedbildet forandres lite, bortsett fra at nettavisene har flere narrative 

sekundærrammer enn papiravisene og dermed veier noe opp for den motsatte tendensen i 

primærrammene. Til sammen er 63 % av papirnyhetene og 62 % av nettnyhetene kodet med 

narrativ ramme på ett av de tre nivåene – med andre ord dødt løp. Uten notiser er likevel 

forholdet mellom plattformene omtrent som før her. Det gjelder også konfliktnyhetene, men 

kritiske nyheter har VG Nett faktisk flere av enn VG papir når vi tar med alle nivåene. Vi ser 

også at papirnyhetene i større grad innlemmer beskrivende og forklarende elementer på lavere 

nivåer enn det nettnyhetene gjør.  

Hypotesen om at nettnyhetene har mest fortellende og konfliktorienterte nyhetsrammer, 

er altså bekreftet. Det er også hypotesen om at gravejournalistikken er vanligst på papir. 

Forskjellene er imidlertid ikke veldig store. 

 

8.15 Hvor ofte brukes sitater i tittel og ingress?  

Alle de tre informantene understreker at titler og ingresser skrives annerledes på nett enn på 

papir. Både Skjalg Engebø (Aftenposten) og Frode Hansen (Dagbladet) mener dette er den 

største forskjellen mellom plattformene når det gjelder måten tekstene er skrevet på: 

Den overordna forskjellen på nett- og papirsaker – hvis du ser rent form på det – er jo tittel og 

ingress. Mens du i papir må etablere saken, egentlig, med de gamle klassiske hvem-hva-hvor-

kriteriene og sånne ting, catchy tittel, ikke gjenta ting i bildetekst, tittel og ingress, så er det på nett 

en annen type tittel og ingress. Du skriver egentlig en sammenhengende setning som tittel og 
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ingress. Det er det klassiske nettspråket. Så hvis du leser «Båt kantret i Italia» som tittel på forsida 

… «Båt kantret». Og så kommer ingressen på saken: «I Italia. 300 evakuert.» I papir ville man gått 

inn på det mest dramatiske ved hendelsen og skrevet at «Kapteinen hoppet fra dekk mens 

desperate passasjerer klamret seg til livbåtene». Brødteksten er mer lik. (Frode Hansen, intervju 

18.12.2013) 

Engebø mener nettavisenes trafikktall har lært journalistene mye om hva slags titler som 

inspirerer leserne til å lese nyhetene. Papirutgaven har ofte valgt unødvendig kjedelige 

innganger på sakene sine «under dekke av at man skal være vesentlig og seriøs». Her kan 

papiravisa lære av nettavisa, blant annet ved å bruke flere sitater: 

Det er ingen regel som sier at vi skal gjøre journalistikken annerledes på nett enn på papir. Men jeg 

tror nok at ofte så blir vinkelen på saker […] spissa mer på nett, i inngangen, enn det den hadde 

blitt på papir. Eksempelvis at man trekker ut et sitat – nå er jeg helt framme på fronten – at man 

skriver om ingressen, trekker det også opp i ingressen, slik at du finner det igjen. Man redigerer litt 

om i starten, fordi man ser at det fungerer bedre, at det gir mer potent journalistikk. Men uten at 

man da skriver om hele artikkelen og gjør den mer tabloid. (Skjalg Engebø, intervju 10.12.2013) 

Slike synspunkter underbygger verdien av å studere titler og ingresser spesifikt med henblikk 

på noen potensielle normtrekk, slik jeg skal gjøre i de neste avsnittene. Jeg kommer til å skille 

mellom titler/ingresser på førstesiden av papiravisa eller fronten av nettavisa, og 

titler/ingresser slik de framstår i selve saken, dvs. når vi har åpnet avisa eller klikket på en 

henvisning. Alle papirnyhetene som har forsidehenvisning, har ulike titler på forsiden og i 

saken. Det samme gjelder over halvparten av nettnyhetene, 56 %. Om vi skiller mellom de tre 

nettavisene, kan vi merke oss at Aftenposten.no og VG Nett lager to forskjellige titler mye 

oftere enn Dagbladet.no gjør. Aftenposten.no har separate titler i 65 % av nyhetene, VG Nett i 

63 % og Dagbladet.no i 40 %.  

Jeg kommer til å inkludere notisene i materialet hele veien når jeg studerer tittel og 

ingress. Vi skal først se på bruken av sitater i tittel og ingress, jf. Engebøs eksempel ovenfor. 

 

Figur 8.25: Sitatbruk på førstesiden/fronten. Prosent 
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Nettnyhetene bruker noe oftere sitater i titler og ingresser på fronten enn det papiravisene gjør 

på sine forsider (figur 8.25 og tabell 8.20, vedlegg 2). Mer enn hver fjerde nettnyhet har sitat i 

tittelen, ingressen eller begge deler. Av de papirnyhetene som har egen forsidehenvisning, 

brukes det sitat bare i hvert sjette tilfelle.  

Alle de tre avisene bruker mer sitater på nett, men Dagbladet skiller seg klart ut med  

26 % sitatsaker på papir og hele 39 % på nett. Det er omtrent dobbelt så ofte som 

konkurrentene på begge plattformer.   

Vi må likevel huske på at det er få papirnyheter som har førstesidehenvisning, til 

sammen 31 saker i hele materialet, så vi skal være forsiktige med å generalisere. Men når 

forholdet mellom de tre avisene er såpass likt på begge plattformer, kan det tyde på en 

tendens.   

 

 
Figur 8.26: Sitatbruk i innsidetitler og -ingresser. Prosent av alle nyhetssaker 

 

Den samlete sitatbruken går ørlite ned – ett til to prosentpoeng – når vi ser på titlene og 

ingressene som brukes inne i selve saken (figur 8.26 og tabell 8.21, vedlegg 2). Det kan 

kanskje tyde på at sitatene fungerer bedre til å vekke oppmerksomhet enn til å presentere 

kjernen i saken. Likevel bruker fortsatt nettavisene oftere sitater i tittel og ingress enn 

papiravisene, til sammen 24 % mot 16 %. Det er interessant at tallene er såpass stabile, dvs. at 

forskjellen er så liten mellom forside- og innsidepresentasjonen, og at forholdet er så konstant 

mellom plattformene. 
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Figur 8.27: Sitatbruk i innsidetitler og -ingresser. Prosent uten notiser 

 

Minst like interessant er det at forskjellen viskes helt ut om vi ser bort fra notisene (figur 8.27 

og tabell 8.21, vedlegg 2). Én grunn til det er at de fleste papirnotiser ikke har ingress, og 

sitatforekomsten i ingresser er dermed null i disse 145 sakene.141 Bare tre notiser (2 %) har 

sitat i tittelen, noe som også trekker ned snittet. Det kan dels skyldes at mange notiser ikke har 

titler i normal forstand (se avsnitt 8.18), men tyder også på at sitater ikke er hensiktsmessig i 

notistitler. Papirnotisene har en sterk overvekt av fortellende eller beskrivende nyhetsrammer 

(86 %), og bare 1 % av titlene fremmer et subjektivt synspunkt. Når plassen i tillegg er liten 

og det ikke er rom for utdypende ingresser, er det naturlig at journalisten oppsummerer saken 

så kompakt som mulig med egne ord i tittelen. 

Forskjellen mellom avisene er likevel viktig her. Likheten mellom papir og nett oppstår 

nemlig fordi de tre avisene har motstridende tendenser som utlikner hverandre. For den 

enkelte avis er det faktisk en tydelig forskjell mellom plattformene. Hovedbildet blir det 

samme uansett om vi regner med notiser eller ikke: VG bruker sitater hyppigere på papir enn 

på nett, mens Dagbladet og Aftenposten prioriterer motsatt. Skjalg Engebø har dermed sine 

ord i behold når han sier at sitater er typisk for Aftenpostens nettitler. 

For papiravisene representerer dette en tydelig forskjell fra forsidebruken. Mens 

Dagbladet hadde desidert flest sitater på papirforsiden, er det altså VG som har klart flest 

sitater blant overskriftene og ingressene inne i papiravisa. VG bruker sitat i 20 % av nyhetene, 

først og fremst i titler. VG Nett har til sammen også 20 %, men da med en større andel i 

ingressene. Uten notiser går papiravisa klart forbi også sammenlagt med 35 %. Dagbladet er 

nummer to med 14 % (25 % uten notiser), mens Aftenposten velger sitat i 11 % av nyhetene 

                                                 
141 Tabellen viser i utgangspunktet hvor stor andel av nyhetene som har en ingress med sitat i, ikke hvor stor 

andel av ingressene som har sitat. 
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(20 % uten notiser) og er den eneste avisa som bruker det oftere i ingresser enn i titler – og i 

to saker begge steder.   

På nettet holder derimot tendensen seg fra forsidestatistikken: Dagbladet.no bruker 

sitater nesten dobbelt så ofte som de andre, i 37 % av sakene. Hovedårsaken til forskjellene er 

at Dagbladet.no er mye ivrigere på sitatingresser enn de to andre: 18 % av ingressene har sitat, 

mens VG Nett og Aftenposten bruker sitater i bare 5 % og 6 % av sine ingresser. 

Hypotesen om at nettavisene bruker mest sitater i tittel og ingress (jf. avsnitt 7.3.4.12), 

er bekreftet, men det forutsetter at vi inkluderer samtlige nyhetssaker, også notisene. 

Eventuelt kan vi si at det gjelder Dagbladet og Aftenposten, men ikke VG.  

 

8.16 Hvor ofte brukes deiktiske markører i tittel og ingress? 

 

 

 

Figur 8.28: Forekomst av ulike typer deiksis på avisforsider og nettfronter. Prosent 
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Hypotesen om at deiktiske markører er vanligere på nett, holder ikke stikk hvis vi 

sammenlikner nettavisenes fronttitler og -ingresser med papiravisas forsider.142 Den eneste 

deiksisformen som nettavisene bruker hyppigere enn papiravisene på fronten, er stedsdeiksis. 

I 9 % av nyhetene, og særlig i titlene, bruker nettavisene deiktiske markører for å lokalisere 

noe i rommet, ofte ved å vise til noe som skjer på bildet ved siden av. Typiske eksempler er 

«Nå er denne kjolen til salgs» (VG Nett) og «Her besvimer hun på direkten» (Dagbladet.no). 

Dagbladet.no bruker stedsdeiksis omtrent dobbelt så ofte som de andre nettavisene. På 

papiravisenes forsider finnes det bare ett eneste eksempel på det samme: «– Det er dette jeg 

kjempet for» (Aftenposten). 

I de andre deiksiskategoriene dominerer papiravisene. Nesten hver tredje 

papirforsidehenvisning bruker persondeiksis: «Hun har rekordstort drag på nordmenn» 

(Aftenposten), «– Slik forgrep han seg på meg» (Dagbladet). Ofte er det leseren som pekes ut, 

og veldig ofte skjer det i Dagbladet: «Slik brenner du fettet best» (VG), «Så lett unngår du 

skader» (Dagbladet), «App-ene du må ha» (Dagbladet), «Derfor blir du forelska i kollega» 

[sic] (Dagbladet), «Sjekk ditt favorittlag» (Dagbladet). Med persondeiksis i fem av åtte 

forsidehenvisninger (63 %) overgår Dagbladet både VG (25 %) og Aftenposten (13 %) 

markant. Det samme gjelder på nettet: Dagbladet.no bruker persondeiksis i mer enn hver 

fjerde fronthenvisning, mens VG Nett og Aftenposten sparer dette grepet til omkring hver 

tiende sak.  

Tidsdeiksis har jeg delt inn i dager («i morgen», «på onsdag») og timer («nå», «straks»), 

jf. avsnitt 7.3.4.13. Tallene for førstesidehenvisningene gir ved første øyekast ingen støtte til 

hypotesen om at de hurtige nettavisene oftere bruker tidsdeiksis for å angi umiddelbarhet 

(timer), mens de langsommere papirmediene bruker tidsdeiksis til å referere til ulike dager. 

Til sammen dominerer nemlig papirmediene begge disse kategoriene. Imidlertid stammer 

samtlige tilfeller av tidsdeiksis på papir fra Aftenposten, mens alle nettavisene har flere 

tilfeller av slik tidsdeiksis. Det er også interessant at tidsdeiksis aldri brukes i forsidetitlene på 

papir, bare i ingresser – til sammen ni ganger (se tabell 8.22, vedlegg 2). Tidsdeiksisen som er 

kodet for timer, gjelder der som regel ordet «nå» brukt i betydningen «i motsetning til før» – 

altså ikke «akkurat i dette øyeblikk»: «Nå er det 1700 produsenter av kortreist mat.» 

Nettavisenes tidsdeiksis peker i større grad til situasjonen i øyeblikket, og framhever gjerne 

dette i tittelen også: «STRAKS: Intervjuer og ekspertkommentarer på VGTV». Dagbladet.no 

skiller seg ut ved å bruke mest tidsdeiksis rettet mot øyeblikket: «Direkte nå: – Hjallis var 

idrettsstjerna som aldri sloknet.»  Aftenposten.no bruker på sin side flest tidsdeiktiske 

markører som viser utover det døgnet vi er inne i: «Tusenvis av reisende mister toget fra 

søndag av.» 

                                                 
142 I figur 8.28–8.29 og tabell 8.22–8.23 (vedlegg 1) har jeg slått sammen tallene for tittel og ingress for å 

komprimere informasjonen. De relevante forskjellene er kommentert i brødteksten. 
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Diskursiv deiksis er også vanligst på papir. Det er bare VG og Dagbladet som bruker 

det, og Dagbladet mest: «– Slik forgrep han seg på meg» (Dagbladet), «Derfor blir du forelska 

i kollega» [sic] (Dagbladet), «Så lett unngår du skader» (Dagbladet), «Slik brenner du fettet 

best» (VG). Dagbladet.no er ivrigst også på nett, med VG Nett som nummer to. Mens 

Dagbladet og VG på begge plattformer ofte bruker diskursiv deiksis for å vekke leserens 

nysgjerrighet på helse- og livsstilsnyheter («Derfor oppfører du deg rart i heisen» [VG Nett], 

«Slik holder du deg varm og trendy» [Dagbladet.no]), bruker Aftenposten.no i mitt materiale 

det samme grepet til å lokke med kultur og politikk: «Dette er kulturelitens nobelfavoritter», 

«Slik vil Sp stoppe flukten fra distriktene». 

Et viktig forbehold når vi diskuterer disse tallene, er at andelen forsidehenvisninger på 

papir (N = 31) er svært liten sammenliknet med antallet på nett (N = 503). Når statistikken for 

eksempel gir papiravisene 13 % diskursiv deiksis og nettavisene bare halvparten, er det 

faktisk snakk om fire papirnyheter og åtte ganger så mange nettnyheter (32). Dessuten er 

naturligvis dette begrensete papirutvalget langt mer sårbart for tilfeldigheter enn nettutvalget 

er, for akkurat denne variabelen. Derfor er det vikitg å undersøke om mønsteret forandrer seg 

når vi nå skal se på titler og ingresser i selve sakene.   

Figur 8.29 og tabell 8.23 (vedlegg 2) viser hvor ofte nyhetene har deiktiske referanser i 

tittel og/eller ingress i selve oppslaget. I likhet med sitattabellen (8.20) må de leses med noen 

forbehold. Hovedtallene viser hvor stor andel av samtlige nyhetssaker som hadde deiktiske 

referanser i tittel og/eller ingress, men som tidligere nevnt er det en vesentlig feilkilde at 

papirnotisene sjelden har ingress, mens nettnotisene gjerne har det. Papirtallene for «deiktiske 

markører i ingress» blir dermed nødvendigvis lavere enn om vi hadde regnet på bare de 

sakene som faktisk har ingress. Samtidig er det betydelig færre papirnotiser (42 %) enn 

nettnotiser (71 %) som har noen illustrasjon. Det begrenser ytterligere rammene for å bruke 

deiktiske referanser på papir, siden referansene ofte viser til et bilde. Av denne grunn har jeg 

også oppgitt prosenttall uten notiser (figur 8.30, tabell 8.23). Jeg har gjort det på begge 

plattformer for å være konsekvent, men vi må huske på at nettnotisene i praksis har samme 

affordanser som de større nettnyhetene og derfor ikke bør ses bort fra bare fordi de er korte, 

når det er tittel og ingress vi studerer. Skal vi sammenlikne papiravisene uten notiser med 

nettnyhetene, kan det derfor virke rimeligst å sammenlikne med det totale nettavistilbudet for 

denne variabelen.   

De to måtene å sammenlikne tallene på gir ganske ulike resultater. Inkluderer vi 

samtlige nyhetssaker, ser vi av tabell 8.23 at nettavisene bruker alle former for deiksis 

hyppigere enn papiravisene. Ser vi bort fra papirnotisene, blir bildet motsatt; da bruker 

papiravisene deiksis like ofte eller enda oftere, med et marginalt unntak for «tidsdeiksis, 

dager». Mønsteret minner om det vi så for sitatbruk (avsnitt 8.15). Vi kan tolke det som at 

papirleserne totalt blir mindre eksponert for deiktiske referanser, men at det først og fremst er 

begrensninger i formatet som reduserer bruken på papir. Når muligheten er der, står ikke 

papiravisenes redigerere tilbake for nettavisenes i deiksisbruk. For leserne kan likevel 

nettavisa fortone seg som hakket mer deiksispreget.  
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Figur 8.29: Forekomst av ulike typer deiksis i innsidetittel og -ingress. Prosent av alle 

nyhetssaker 
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saken. På fronten er forskjellen til de andre deiksisformene mindre; der forekommer 

«tidsdeiksis, timer» oftest i tittelen, mens «tidsdeiksis, dager» i praksis er jevnt fordelt mellom 

tittel og ingress.  

 

 

 

 

 

Figur 8.30: Forekomst av ulike typer deiksis i innsidetittel og -ingress. Prosent uten notiser 

 

I papirsaker er til sammenlikning alle deiksisformer vanligere i ingress enn i tittel, bortsett fra 

persondeiksis – uansett om vi regner med notiser eller ikke. På papiravisforsider brukes 

deiksis helst i hovedtittelen, bortsett fra tidsdeiksis, som altså bare forekommer i ingresser i 

mitt begrensete forsidemateriale.  

0

2

4

6

8

10

12

Alle aviser VG Dagbladet Aftenposten

Persondeiksis, innside

0

2

4

6

8

10

12

14

Alle aviser VG Dagbladet Aftenposten

Stedsdeiksis, innside

0

5

10

15

20

25

30

35

Alle aviser VG Dagbladet Aftenposten

Tidsdeiksis (dager), innside

0

5

10

15

20

25

Alle aviser VG Dagbladet Aftenposten

Tidsdeiksis (timer), innside

0

5

10

15

20

25

Alle aviser VG Dagbladet Aftenposten

Diskursiv deiksis, innside

Papir 

Nett 



217 

 

Det kan altså se ut til at persondeiksis, stedsdeiksis og diskursiv deiksis brukes for å 

fange oppmerksomhet og lage fengende fronttitler på begge plattformer. Nettavisene 

viderefører denne tankegangen også i selve sakene, mens papiravisene der foretrekker å flytte 

de fleste deiktiske referentene ned i ingressen. Tidsdeiksis hører på begge plattformer mest 

hjemme i ingresser, med unntak av nettfronten.  

Deiktiske referanser kan ha mange funksjoner, men vi kan anta at de formene som helst 

brukes i titler, i større grad er ment å vekke oppmerksomhet og interesse enn de formene som 

heller brukes i ingresser. Det gir god mening at persondeiksis, stedsdeiksis og diskursiv 

deiksis vekker slik interesse. Samtlige peker ut referenter i rommet – en person, et sted eller 

en gjenstand som teksten viser fram, eventuelt teksten selv. Særlig «Her»- og «Dette»-

vinklinger minner om muntlig samhandling der avsenderen og mottakeren snakker om noe 

felles de har foran seg; i nyhetene er det ofte et bilde. Slik deiksis kan også motivere til klikk 

ved å holde tilbake informasjon: «- Dette kan være årets mål i verden. Se den spektakulære 

scoringen» (VG Nett).   

At tidsdeiksis heller brukes i ingresser, reflekterer trolig at den ofte har en annen 

funksjon enn å vekke interesse. Det kan for eksempel være å presisere et tidspunkt som ikke 

nødvendigvis øker nyhetsverdien eller leselysten, men som er nødvendig 

bakgrunnsinformasjon: «I går gjorde Vålerenga administrative grep» (Aftenposten.no) eller 

«Nå er de 25 år, men ingen er i nærheten av Drillos landslag» (Dagbladet.no). Frode Hansen i 

Dagbladet utdyper: 

Hvis jeg skal lage en sak nå om at i morgen skal Frps sentralstyre avgjøre Per Sandbergs skjebne, 

hvis jeg skal lage en tittel på det: «I morgen skal Frps sentralstyre avgjøre Per Sandbergs skjebne» 

– ikke særlig sexy tabloidtittel! Da ville jeg jo vinkla på «Kan bli ekskludert». Hvorfor skal jeg 

lese nå at det skal skje i morgen? Da ville jeg heller skrevet med en gang rett under ingressen: «I 

morgen skal Frps sentralstyre avgjøre Per Sandbergs skjebne.» (Intervju 18.12.2013) 

Hansens synspunkt gjenspeiles i Dagbladets tall for tidsdeiksis. Mye tyder nemlig på at 

Dagbladet.no framstår som mer øyeblikksorientert enn VG Nett og Aftenposten.no.  Vi 

husker at Dagbladet.no langt oftere enn konkurrentene viste til her-og-nå-situasjonen gjennom 

tidsdeiksis på nettfronten, mens de sjeldnere enn de andre viste deiktisk utover øyeblikket. 

Også i innsidetitler og -ingresser er Dagbladet det mediehuset som aller sjeldnest bruker 

«tidsdeiksis, dager», både på papir og nett, og uansett om vi regner med eller uten notiser.  

Avstanden til konkurrentene er markant, 6–11 prosentpoeng på papir og hele 16–23 

prosentpoeng på nett, litt avhengig av regnemåte. Dette kan vanskelig forklares med 

tekstutvalget, siden alle avisene dekket det samme nyhetsbildet disse to dagene. For 

nettutgaven er mønsteret konsekvent begge analysedagene (hhv. 9 % og 7 % mot 20–36 % 

hos konkurrentene), mens papirutgaven har påfallende lav andel bare på dag 2 (5 % mot 31 % 

hos begge de andre). Dermed kan det se ut til at det iallfall er en diskursiv forskjell mellom 

Dagbladet.no og de andre nettavisene når det gjelder å henvise til tidsperspektiver utover 

øyeblikket, mens vi trenger mer data for å fastslå om det samme gjelder på papir.  

Når det gjelder mer øyeblikksorientert tidsdeiksis («tidsdeiksis, timer»), der vi kanskje 

kunne forvente at nettavisene dominerte, er forskjellen mellom plattformene nesten usynlig på 
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overordnet nivå. Ser vi bort fra notisene, blir andelen faktisk seks prosentpoeng høyere på 

papir. Her skiller heller ikke Dagbladet.no seg fra de to andre nettavisene. Dette kan tyde på at 

den eksplisitte «akkurat nå»-journalistikken ikke preger den totale nyhetspresentasjonen på 

nett i særlig stor grad, til tross for at begge de undersøkte dagene innebar store 

nyhetshendelser som ble dekket mer eller mindre i sanntid (en profilert rettssak og to 

kjendisbegravelser). Vi skal likevel ha i bakhodet at kodingen her ikke skiller mellom «nå» i 

betydningen «i dette øyeblikk» og «nå» i betydningen «i motsetning til før» (jf. avsnitt 

7.3.4.13).143 Særlig VG trekker opp gjennomsnittet for papir med mange ingresser av typen 

«Nå er han tilbake» og «Nå gjør han comeback med nytt sceneshow». I nettsakene betyr «nå» 

oftere «i dette øyeblikk», slik vi også så på fronten: «Flere politipatruljer jakter nå på de 

hettekledde mennene som truet Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap) da han forlot tinghuset i 

ettermiddag» (VG Nett), «Kong Harald (76), statsminister Jens Stoltenberg (54) og 

skøytelegenden Knut «Kupper'n» Johannesen (79) er blant de mange fremmøtte i Tønsberg 

Domkirke som tar farvel med Hjalmar «Hjallis» Andersen (90) nå» (VG Nett). I tillegg 

opererer nettavisene med flere øyeblikksnære tidsmarkører som i sammenhengen ikke ville 

fungert på trykk: «Etter pausen er det Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen som skal stille 

spørsmål til 16-åringen» (VG Nett), «Framstilles for fengsling kl. 14» (Dagbladet.no), 

«Suzann Pettersen fikk en kjempestart på årets første majorturnering og har en foreløpig 

ledelse etter første runde» (Aftenposten.no). Det er altså ikke flere her-og-nå-referanser i 

nettsakene, men de blir gjerne mer spesifikke. 

Mens Dagbladet.no skiller seg ut ved å bruke «tidsdeiksis, dager» markant mindre enn 

VG Nett og Aftenposten.no, er tendensen nøyaktig motsatt for persondeiksis, stedsdeiksis og 

diskursiv deiksis. Dagbladet.no bruker disse deiksisformene omtrent dobbelt så ofte som de to 

andre nettavisene, slik vi også så tegn til for førstesidehenvisningene. Dette kan ha flere 

mulige forklaringer. 

Persondeiksis forekommer gjerne i sitattitler, der bildet eller en annen form for kontekst 

avslører hvem det dreier seg om, uten at vi trenger å lese ingress eller brødtekst. Tittelen «– 

Jeg vil gjerne være gjenbruksdronning» under et stort bilde av dronning Sonja (Dagbladet.no) 

er et eksempel. Når vi vet at Dagbladet.no samtidig opererer med flere sitattitler enn 

konkurrentene, er det en delforklaring på at persondeiksisen også øker. 50 % av titlene med 

persondeiksis er sitattitler. I avsnitt 8.17 skal vi dessuten se at Dagbladet.no dominerer «du»-

journalistikken også. 46 % av ingressene med persondeiksis er «du»-ingresser av typen «Slik 

holder du deg varm og trendy».  

Stedsdeiksis opptrer veldig ofte i det vi kan kalle her-journalistikk, der journalisten 

viser fram en situasjon på et bilde: «Her får Rune Øygard truende tilrop utenfor retten» 

(Dagbladet.no). Dagbladet.no har ti slike her-titler i selve saken (5 % av nyhetene), mens 

Aftenposten.no har fire (2 %) og VG Nett tre (1 %). Det samme mønsteret finnes på 

nettfronten: Dagbladet.no har åtte her-titler disse to dagene, Aftenposten.no fem og VG Nett 

                                                 
143 Det samme gjelder andre tvetydige referanser som kan vise til både kortere og lengre tidsspenn, som «snart» 

og «senere». 
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fire.144 Dette kan tyde på at Dagbladet.no er noe mer visuelt orientert, iallfall viser de mer 

eksplisitt til hva som skjer på bildet. Senere (avsnitt 8.19.1) skal vi se at Dagbladet.no er den 

nettavisa som mest konsekvent bruker bilde i hvert oppslag, både på front og i sak. Samtidig 

styrkes patosappellen, idet den underliggende «Se på dette!»-oppfordringen lett vekker 

nysgjerrighet eller skaper forventninger om noe spektakulært eller overraskende: «Her 

signerer ‘Gud’ Bibelen», «Her får Ashley Cole en skjennepreken av prinsen», «Her koser de 

seg med Beste-Sonja», «Her trener amerikanske styrker på anti-kjemiske øvelser i Nord-

Korea» (alle Dagbladet.no). Grepet skaper også et inntrykk av journalistikk som fanger 

øyeblikket, noe som er helt i tråd med tendensen til at Dagbladet.no framstår som mest 

øyeblikksorientert. 

Diskursiv deiksis brukes gjerne i forbindelse med forbruker-, helse- eller 

livsstilsnyheter. Siden det er Dagbladet som hyppigst dekker disse stofftypene på begge 

plattformer (jf. avsnitt 8.5), er det en mulig forklaring på at Dagbladet.no har mest diskursiv 

deiksis også. 40 % av titlene og 50 % av ingressene med diskursiv deiksis på Dagbladet.no er 

primærkodet som forbrukerstoff. 

Disse tendensene og forklaringene kan imidlertid ikke overføres til titler og ingresser 

inne i papiravisa uten videre. Her er det nemlig VG som gjennomgående bruker mest 

persondeiksis, stedsdeiksis, timestidsdeiksis og diskursiv deiksis.145 For de fleste kategoriene 

bruker VG dette grepet oftere på papir enn på nett i selve saken. Vi husker at det samme 

mønsteret også gjaldt sitattitler: Dagbladet.no dominerer både på front og i sak på nett og 

dessuten på papirforsidene, mens VG har flest sitattitler inne i papiravisa. Dermed er det ikke 

overraskende at VG også har mest persondeiksis, slik det også var en sammenheng for 

Dagbladet.no på nett. 90 % av VGs titler med persondeiksis er sitattitler. Overvekten av 

stedsdeiksis henger også på papir sammen med mange «her»-ingresser av typen «Her svever 

Christiano Ronaldo (28) høyt over Galatasaray-forsvaret». VG har seks slike disse to dagene 

(10 % av nyhetene uten notiser), Dagbladet bare tre (7 %). Når det gjelder diskursiv deiksis, 

har VG i dette materialet en tendens til å bruke «slik» og «derfor» oftere i ikke-

veiledningsnyheter enn Dagbladet har: «Slik ble han funnet», «Derfor mener 

etterforskningslederen saken er mistenkelig», «Slik svarer politiet på kritikken». Det er altså 

ingen automatisk sammenheng mellom forbrukerstoff og diskursiv deiksis, selv om vi så tegn 

til en slik effekt i nettavisene. 

Alt i alt finner vi liten støtte for hypotesen om at nettavisene har størst andel deiktiske 

referanser i tittel og ingress. Det forutsetter i tilfelle at vi også inkluderer en stor andel 

ingressløse papirnotiser i statistikken, og selv da er ikke forskjellen stor. Hypotesen om at 

papirmediene eventuelt dominerer kategorien «tidsdeiksis, dager», må vi også forkaste; i beste 

fall er andelen omtrent den samme (uten notiser). Isteden framkommer det noen systematiske 

forskjeller mellom avisene: Dagbladet.no bruker mer av de fleste deiksisformene enn VG Nett 

                                                 
144 Fordi jeg ikke har funnet fronthenvisning til alle saker, blir det her villedende å regne ut prosenter.  

145 Aftenposten går så vidt forbi VG når det gjelder «tidsdeiksis, dager». 
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og Aftenposten.no. Hypotesen om at Aftenposten.no bruker minst deiksis, er derfor bare 

delvis bekreftet – VG Nett er likere Aftenposten.no enn forutsett.  Vi ser for øvrig en 

interessant tendens til at nettavisene gjerne bruker deiktiske referanser i tittelen, mens 

papiravisene oftest plasserer dem i ingressen. 

 

8.17 Hvor ofte henvender titler og ingresser seg direkte til leseren? 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.31: Leserhenvendelse i tittel og/eller ingress på forsiden/fronten og i selve saken. 
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«Du»-journalistikken dominerer papirforsidene i utvalget langt mer enn nettfrontene, men 

forskjellen forsvinner når vi ser på selve sakene. Det kan tyde på at «du»-nyhetene i 

utgangspunktet er ganske jevnt fordelt mellom plattformene, men at de står langt framme i 

køen når de få førstesideplassene skal deles ut for papir.    

Avisene imellom er derimot «du»-nyhetene ganske ujevnt fordelt. Dagbladet bruker 

annenperson i halvparten av forsidehenvisningene sine på papir, VG i 13 % og Aftenposten 

aldri. Også på nettet dominerer Dagbladet.no, med nesten dobbelt så mange «du»-

henvisninger på fronten som VG Nett og over tre ganger så mange som Aftenposten.no. Det 

samme gjelder for innsidetitlene og -ingressene; Dagbladet dominerer «du»-journalistikken 

både på papir og nett – særlig på papir, om vi ser bort fra notisene – med VG som en god 

nummer to og Aftenposten et langt stykke unna.  

Imperativbruken følger et liknende mønster: Den dominerer mer på papirforsidene enn 

på nettfronten, men er i praksis like vanlig på papir og nett inne i selve sakene. Som for «du»-

nyhetene holder Aftenposten mest tilbake, mens Dagbladet bruker mest imperativ – igjen 

særlig utenfor notisene. På nett er det VG Nett som oftest bruker imperativ på fronten, mens 

forskjellene er minimale i selve saken. Vi kan konkludere med at imperativ er lite brukt, men 

at denne modusen først og fremst trekkes fram av VG og Dagbladet når de vil framheve en 

sak på forsiden, særlig på papir. 

Jeg har også undersøkt hvor ofte avisene refererte til seg selv i tittel eller ingress, 

gjennom formuleringer som «Vi viser deg hvordan …». Det skjedde aldri, på noen plattform, 

disse to dagene og er derfor utelatt fra figur 8.31 og tabell 8.24 (vedlegg 2). 

Hypotesen om at nettavisene henvender seg mer direkte til leseren gjennom 

annenperson og imperativ, må vi altså forkaste, iallfall for Dagbladets og VGs del. Vi har 

heller ikke funnet noe belegg for at nettavisene oftere henviser til seg selv i tittel og ingress, i 

dette materialet.  

Det vi derimot har funnet, er et mønster i hvordan de tre avisene benytter seg av de 

intimiserende stiltrekkene som er gjennomgått i de siste tre avsnittene. Dagbladet bruker dem 

oftest på nett, både på front og i sak, og på papiravisforsiden.146 VG bruker dem derimot oftest 

inne i papiravisa.147  

Ingen av de tre informantene har noen klar formening om hva denne forskjellen kan 

skyldes, men de enes om at dette er typiske «tabloide virkemidler» som lenge har vært 

forbundet med løssalgspapiraviser. Frode Hansen i Dagbladet (intervju 18.12.2013) gjetter på 

at redaksjonsstruktur spiller en rolle. Siden dagbladjournalistene i mange år har levert til 

begge plattformer, mens VG og Aftenposten fram til nylig hadde separate redaksjoner, kan 

kanskje den klassiske «Dagblad-måten å gjøre det på» i større grad ha blitt overført til nett. 

Dessuten kan særlig tids- og stedsdeiksis henge sammen med idealet om å være oppdatert og 

først, som Hansen mener det er blant de viktigste troverdighetsmarkørene i digitale medier:  

                                                 
146 Unntak: tidsdeiksis (dager) i nettsak, begge typer tidsdeiksis på papirforside og imperativ på nettfront og i 

nettsak.  

147 Unntak: tidsdeiksis (dager), annenperson og imperativ. 
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Det du forventer som leser når du går inn på en digital device, er å bli oppdatert. «Hva skjer 

akkurat nå? Nå har jeg fem minutter av tida mi til å sjekke hva som skjer.» Derfor ser du masse 

overskrifter med «Akkurat nå» og «Siste:», som mange bruker. […] Jeg mener at det er bedre å 

skrive «nå» enn «i dag». […] Derfor følger jeg deg på at det er ganske naturlig at vi har en del 

«Her skjer det», «Nå skjer det». (Intervju 18.12.2013) 

VGs Christian Brændshøi er mer skeptisk til de samme grepene. I verste fall kan de framstå 

som en lettvint kompensasjon for magert innhold, mener han: 

Den tendensen kan du jo se i Nettavisen, for eksempel, òg, som kanskje er enda mer pressa på 

ressurser [enn Dagbladet], og som bruker mange av de samme virkemidlene, som er litt enkle, 

billige virkemidler noen ganger. (Intervju 17.12.2013) 

Dagbladet har utvilsomt en mindre redaksjon enn hovedkonkurrenten VG, og ovenfor har vi 

flere ganger fått bekreftet at Dagbladet.no scorer lavere enn begge de to konkurrentene på 

variabler som gjerne forbindes med journalistisk kvalitet. Dagbladet.no har mest av «lette» 

stofftyper som kjendis og forbruker og minst stoff om «tyngre» emner som politikk, samfunn 

og næringsliv.  Dagbladet.no er alene om færrest saker og dekker færrest av konkurrentenes 

saker. De siterer mest fra andre medier, intervjuer færrest kilder selv og bruker færrest lenker. 

De «tabloide trekkene» passer inn i dette mønsteret og kan muligens leses som et tegn på at 

Dagbladet.no søker å etablere en alternativ diskurs til den mer ressurssterke konkurrenten VG 

Nett.148   

Brændshøi kjenner seg igjen i at Dagbladet bruker disse intimiserende stiltrekkene 

oftest på nett, mens VG gjør det oftest på papir. For VGs del tror han forskjellen skyldes den 

tekstuelle konteksten:  

På nett prøver vi å være bevisste på ikke å bruke det så mye, fordi vi blir litt monotone i uttrykket. 

Vi jobber med å ikke ha for mange gjentakelser på fronten, og så videre. For det blir veldig tydelig 

der hvis du har mange titler der som bruker de samme virkemidlene. Så det har vi jobba med å 

prøve å redusere. Vi kan sikkert jobbe mer med det. Men i papir står det i en litt annen kontekst. 

Det står ikke i en sånn felleskontekst, sånn at det blir ikke så tydelig. Litt vanskeligere å være 

oppmerksom på det da. (Intervju 17.12.2013) 

I Aftenposten er Skjalg Engebø enda mer reservert enn Brændshøi. Han argumenterer primært 

ut fra merkevarehensyn, der målet er å ta Aftenposten enda lenger i en «highbrow-retning»: 

Vi tror at hvis det blir for mye av det [«tabloide virkemidler»], så devaluerer du merkevaren 

Aftenposten. Det blir fordummende hvis det tar overhånd. Du kan bruke de grepene innimellom, 

men du skal vite at hvis du bruker dem for mye, blir du en parodi på deg selv, slik som Dagbladet 

har blitt. På sitt verste så er de det. Da er det «slik» og «du» hele veien. […] Men det er jo fint for 

oss at Dagbladet går bevisst i en downmarket-retning. (Intervju 10.12.2013) 

Samtidig så vi i Aftenpostens egen «Bak forsiden»-oppdatering på Facebook, referert i avsnitt 

7.3.4.13, at kveldsredaktøren regner det som god «presentasjonsjournalistikk» å endre den lite 

populære fronttittelen «I snitt blir 20 irakere hver dag drept av selvmordsbombere» til den 

deiktiske klikkvinneren «Her blir 20 sivile drept hver dag av selvmordsbombere». Det handler 

«om å lokke, men ikke lure», skriver redaktøren (Lier 4.11.2013). Balansen mellom god 

                                                 
148 Samtidig scorer også papiravisa til Dagbladet lavest på mange av de samme variablene, uten at den har mer 

«tabloide» titler og ingresser enn VG av den grunn. Dette er altså i beste fall bare en delforklaring.    
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merkevarebygging og høye lesertall er vanskelig å finne, men avgjørende for enhver papir- og 

nettavis, slik Brurås mfl. dokumenterer gjennom statistikk, observasjon og intervjuer i fem 

redaksjoner (Brurås red. 2012). Alle mine tre informanter mener at tida er forbi da nettavisene 

opererte med «lokkemat» på fronten og holdt tilbake informasjon for å få nysgjerrige lesere til 

å klikke:  

Man skal ganske langt tilbake i tid, tror jeg, i hvert fall ti år. Det har det jo vært et mål for oss å 

ikke ha, egentlig, i veldig mange år. Men det er jo en avveining hvor mye informasjon man gir i en 

forsidehenvisning. Det som ofte fungerer bra, er å ha titler og vinklinger og innganger til sakene 

som er veldig konkrete og to the point. Mye mer enn å ha uklare, ulne titler som ikke gir et korrekt 

bilde av saken. Så det har vært et mål for oss i ganske mange år å ikke gå den veien. (Christian 

Brændshøi, 17.12.2013) 

 

Vi skal ikke det. Da skal det være en veldig god grunn. Du skal få vite hva det er. Du skal skjønne 

nyheten på fronten før du går videre. «Hva tror du dette er?» «Hvorfor gikk det slik?» «Hva 

skjedde her, tror du?» Nei. Det fins jo unntak der det kan være viktig å gjøre det, men det er ikke 

det som skal være malen vår. Vi skal ikke lure leseren. (Skjalg Engebø, intervju 10.12.2013) 

Likevel er det ikke vanskelig å finne titler som dette i materialet: «Sjåførene bak rattet i et 

bestemt bilmerke er verst i trafikken» (Dagbladet.no), «Denne kvinnen er alltid ved Odd 

Nerdrums side» (Dagbladet.no), «Dette er høstens store plageånd»(Dagbladet.no) «Vinneren 

av denne testen kan ikke kalles ost» (Dagbladet.no), «Derfor smaker øl og brus bedre fra 

glass» (Dagbladet.no), «Derfor oppfører du deg rart i heisen» (VG Nett), «Hvor mye TV har 

egentlig barna godt av å se på?» (Aftenposten.no). De har alle til felles at du må klikke for å 

få svar på hvilket bilmerke eller hvilken kvinne, plageånd eller testvinner saken handler om, 

eller hva som er forklaringen på påstanden eller svaret på spørsmålet. Det er også illustrerende 

for forskjellen mellom de tre nettavisene at både Aftenposten og VG bruker tittelen «BMW-

eierne er de verste i trafikken» der Dagbladet.no heller skriver at «Sjåførene bak rattet i et 

bestemt bilmerke er verst i trafikken».  

 

8.18 Hvilken språkhandling utfører tittelen? 

Det mest påfallende ved måten de registrerte språkhandlingene fordeler seg på, er at 

nettavistitlene mye lettere lar seg innordne i de tradisjonelle språkhandlingskategoriene enn 

papiravistitlene gjør (figur 8.32). Kategorien «annen/uklart» forekommer nesten ikke blant 

nettavisene, mens 19 % av forsidetitlene på papir og 16 % av innsidetitlene på papir faller i 

denne kategorien.  

Mye av forklaringen ligger i at nettavisenes titler nesten alltid inneholder verb, mens 

papiravisene ofte utelater verbet. Det visuelle arrangementet på en papiravisside åpner f.eks. 

for små notiser med bare et utropstegn (VG) eller et tall (Dagbladet) som tittel. Andre notiser 

har uthevet de første par ordene i den løpende teksten som tittel: «Owen Coyle», «Kamilla 

Sundmoen» osv. (Dagbladet). Atter andre tilhører faste spalter med overskrifter som 

«Klippet» (VG) eller «Kultur i bilder» (Dagbladet). Slike pseudo-overskrifter gjelder nesten 

alltid notiser og er vanskelige å klassifisere.  
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Figur 8.32: Fordeling av språkhandlinger i forside- og innsidetitler. Prosent  

 

Uten verb kan titlene også bli flertydige, slik som «Jentas egne ord» (Dagbladets forside). Er 

det en konstativ som konstaterer at jentas egne ord er å finne inne i avisa? Eller er det en 

direktiv som oppfordrer oss til å lese jentas egne ord? Muligens en kommisiv, der Dagbladet 

garanterer for at det som står i avisa, virkelig er jentas egne ord? Eller kanskje det er en 

kvalifisering, ‘herved har vi publisert jentas egne ord’? Her er noen flere eksempler på det 

samme: «Knuste drømmer», «Egners verden», «Feil inngang i Sadr City», «Videoredigering i 

nettskyen» (Aftenposten); «Mysteriet», «Franske følelser», «Sex, vold og barnetrygd» (VG); 

«Forelska på jobb», «King of Comedy», «Forsøkssau» (Dagbladet). Slike titler må også kodes 

som «annen/uklart». Selv om vi trekker fra notisene, utgjør «annen/uklart»-kategorien 7 % av 

papirnyhetene, mens den bare sporadisk (1 %) forekommer i nettnyhetene: «Målbevisste 

Moa» (Aftenposten.no), «Hjallis’ begravelse» (Dagbladet.no), «Gutta på tur» (VG Nett) 

(tabell 8.25, vedlegg 2).  
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En mulig forklaring på denne markante forskjellen i tittelskriving kan være at 

papiroppslagene umiddelbart kan presentere en mer kompleks multimodal tekst gjennom 

layout, uthevete stikk- og undertitler, faktabokser osv. Nettavisene må derimot gjøre saken 

entydig forståelig allerede i det første skjermbildet og har normalt færre semiotiske ressurser å 

gjøre det med, siden tekstene ofte følger relativt stramme maler. Dermed oppstår det 

paradokset at nettnyhetene, som i utgangspunktet har tilgang til langt flere semiotiske 

ressurser enn papirnyhetene når helheten i en sak skal presenteres (lyd, video, lenker osv.), i 

praksis har et betydelig mindre register å spille på for å gi leseren et førsteinntrykk, før leseren 

selv begynner å klikke eller scrolle i saken (jf. også Steensen 2013:49).  

På papir så kan du leke deg med fonter, farger – du kan gjøre overraskende ting visuelt i mye 

større grad enn du kan gjøre på nett. Selv om du som nettleser kanskje ikke oppfatter det sånn. 

Man tenker at på nett så lager de rare titler og sånn for å få folk inn, men det er jo nettopp i mangel 

på de andre virkemidlene. […] Men det er tungt. Det første man lærer når man går fra papir til 

nett, er at det er så jævlig formatert. (Skjalg Engebø, intervju 10.12.2013) 

I tillegg er nettkonteksten mindre stabil: 

På nett så kan for eksempel beskrivende titler fungere mye bedre enn korte, tabloide titler. Titlene 

dukker opp i ulike sammenhenger og må være mer informative. Mens i avisen så dukker de opp i 

én gitt, redigert sammenheng hvor en ettordstittel kanskje kan fungere, mens det ikke vil fungere i 

det hele tatt på nettet. (Christian Brændshøi, intervju 17.12.2013) 

Lenking i sosiale medier er ett eksempel på en alternativ kontekst der tittelen må fungere. Alle 

de tre informantene understreker også hvor viktig det er at titlene i selve saken er Google-

optimalisert, dvs. at leserne kan få treff på relevante søkeord i tittelen. Mye av nettavisenes 

trafikk kommer via Google.  

Innsidetittelen, tittelen på selve saken, der er vi opptatt av at det skal være en fullstendig, 

selvforklarende tittel, som det ofte ikke er plass til på en nettfront. Det er det ene. Og så er det også 

viktig med hvem-hva-hvor i tittelen inni av hensyn til Google-optimalisering, at du får tilstrekkelig 

grad av søk. Søkemotorene er opptatt av det. De prioriterer innhold som har intuitive titler. Det er 

dem som blir indeksert. Sånn sett påvirker Google journalistikken. (Skjalg Engebø, intervju 

10.12.2013) 

Blant de nyhetene der språkhandlingen kan bestemmes, er det konstative titler som dominerer, 

uansett avishus, plattform og plassering. Som sitatene ovenfor tilsier, er de vanligere på nett 

enn på papir, og vanligere i selve saken enn på førstesiden/fronten. Det er altså ikke dekning 

for å si at nettavisene i mindre grad vinkler nyhetene som påstander om faktiske forhold – den 

forskjellen vi kan observere, peker i motsatt retning. Ni av ti nettavistitler er påstander av 

typen «Abidal trener med ball igjen» (Aftenposten.no).  

Fordelingen av de andre språkhandlingsklassene skal vi være forsiktige med å utpeke 

noe tydelig mønster i, siden prosenttallene er så små. Fordelingen er nokså lik mellom papir 

og nett, selv om papiravisene scorer ørlite høyere for de fleste kategoriene siden de har færre 

konstativer. Samtidig utpeker det seg noen andre små tendenser. 

Evaluativer er den nest største kategorien på begge plattformer i selve saken, og også på 

nettfronten: «– Alkoholen var bra å ha» (VG), «Alvorlig å ville gifte seg med ei jente på 14-



226 

 

15 år» (Dagbladet.no), «’Sveits er ikke verdensklasse’» (Aftenposten). Andelen er påfallende 

lik på begge plattformer, så hypotesen om at nettavisene har flest evaluativer, må vi forkaste.  

På papirforsidene er direktive språkhandlinger vanligere enn evaluativer, men her spiller 

naturligvis tilfeldighetene ved det lille utvalget forsidetitler inn. Direktivene er ellers omtrent 

like vanlige i papirsak, i nettsak og på nettfront. Den lille forskjellen som finnes, går i retning 

av at papiravisene har flest direktiver, så også her må vi legge vekk hypotesen om 

nettavisenes dominans. Som regel er de direktive titlene oppfordringer eller spørsmål rettet 

mot leseren: «Sov når du er ung» (VG), «Sjekk gutta på tur!» (VG Nett), «Se hva Bing fant på 

nettet» (Dagbladet.no), «Skjønner du hva dette betyr?» (Dagbladet.no), «Husker du denne?» 

(Aftenposten.no). Av og til brukes spørsmålstitler i nyheter av mer drøftende karakter, der 

vinklingen er relativt åpen: «Kjøpe ny eller gammel?» (Dagbladet), «Har de verdens beste 

jobb?» (VG Nett), «Hvem vinner Nobelprisen?» (Aftenposten), «David mot Boris – hvem var 

best?» (Aftenposten.no).  

Det kan være litt overraskende at frekvensen av slike direktive titler ikke er noe høyere 

på nett enn på papir. Sitter en med inntrykk av det motsatte – slik den opprinnelige hypotesen 

postulerte – kan det henge sammen med at nettsaker med direktive titler ofte viser til noe 

annet enn nyheter, noe som ikke fanges opp i min studie. Noen eksempler fra materialet: 

«Hva er din beste heishistorie?» (leserprotokoll, VG Nett), «Kan man gå seg ned i vekt?» 

(nettmøte, VG Nett), «Vil du begynne å løpe?» (nettmøte, VG Nett), «Blir det nytt Bale-

show?» (livefeed, VG Nett),149 «’Hva da grei ut, liksom?’» (skrivekonkurranse, 

Dagbladet.no), «Ikke gjør som mora di sier» (anmeldelse, Dagbladet.no), «Kan vi få et 

‘Assassins Creed’ med romskip og aliens?» (anmeldelse, Dagbladet.no), «Hva er greia med 

Ola Borten Moe?» (portrett, Aftenposten.no), «Hva har du å si til ditt forsvar?» (fotballblogg, 

Aftenposten.no). Det finnes naturligvis slike direktive ikke-nyheter på papir også, men med 

unntak av meningsstoffet har jeg bare funnet ett eksempel på det i mitt materiale, nemlig 

miniportrettet «Hva skulle jeg gjort annerledes?» i Aftenposten. 

Ekspressive språkhandlinger fordeler seg ujevnt mellom plattformene. 4 % av 

papirnyhetene har en slik tittel: «Jomen sa æ vår!» (VG), «Endelig på toppen» (VG), «’Føler 

meg jævlig heldig» (Dagbladet), «Sol, sol, sol!» (Dagbladet), «Ja, takk til fjerde sesong» 

(Aftenposten) er noen eksempler. Blant nettnyhetene har bare 1 % ekspressiv tittel. Nesten 

alle er tvilstilfeller av denne typen: «– Du er i mål nå, Hjallis. Hvil på dine laurbær.» 

(Dagbladet.no).150 På nettavisenes frontsider er tallet det samme.  

Kommisiver og kvalifiseringer brukes i liten grad, iallfall eksplisitt. Indirekte kan nok 

en del veiledningstitler tolkes både som løfter og erklæringer. «Slik brenner du fettet best» 

(VG) kan leses både som en (kommisiv) forpliktelse fra VGs side om å gi sannferdige råd, og 

                                                 
149 Se avsnitt 7.3.4.1 om hvorfor jeg ikke har kodet fotballivefeeder som nyheter. 

150 Det er skøyteforbundets president Vibecke Sørensen som avslutter sin minnetale med disse ordene i Hjalmar 

Andersens begravelse. På overflaten er utsagnet satt sammen av en direkte konstativ og en direkte direktiv 

språkhandling, men i sammenhengen er det klart at den indirekte språkhandlingen er å uttrykke sorg og 

anerkjennelse. Derfor koder jeg den som ekspressiv.  
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som en (kvalifiserende) definisjon av hvilke slankemetoder som skal regnes som gode – og 

kanskje også som en (direktiv) oppfordring til å slanke seg. Men her har jeg altså kodet slike 

titler som konstativer, siden de i første rekke framsetter falsifiserbare påstander om at avisas 

råd løser gitte problemer.  

Når vi sammenlikner de tre avisene, ser vi at Aftenposten – på begge plattformer, både 

på front og i sak, og både med og uten notiser – bruker flere konstativer enn VG og 

Dagbladet. Hovedforklaringen er at Aftenposten ikke opererer med det jeg ovenfor kalte 

pseudo-overskrifter. Hver nyhet har en fullverdig tittel, også små notiser, og da stiger andelen 

konstativer. Dagbladet har på begge plattformer lavest andel konstativer. I nettutgaven kan 

ikke dette forklares ut fra pseudo-overskriftene, for de finnes i praksis ikke der. Isteden er det 

en sannsynlig sammenheng med den tendensen vi så for deiksis og andre intimiserende 

stiltrekk (avsnitt 8.15–8.17) – Dagbladet.no virker mer opptatt av å få til en «sexy 

tabloidtittel», for å bruke nyhetsredaktør Hansens ord (intervju 18.12.2013), enn 

konkurrentene er.    

Vi noterer også at det bare er nettavisene som tar i bruk hele spekteret av 

språkhandlingsklasser, til tross for at de har en større andel konstativer enn papiravisene. 

Ingen papiraviser bruker kommisiver – med de forbehold som er nevnt over – men alle 

nettavisene gjør det i sitattitler: «– Skal morgenbade til vi er på Stortinget» (Aftenposten.no), 

«– Vi skal være med å [sic] kjempe om opprykk» (Dagbladet.no), «Nattklubbdanser om 

Berlusconi-sak: – Har ingenting å skjule» (VG Nett). Kvalifiseringer finner vi ikke i VG på 

papir, men i alle tre nettavisene: «– Vold mot gothere og punkere er hatkriminalitet» 

(Dagbladet.no), «’En krig kan starte i dag eller i morgen’» (VG Nett, trusselerklæring fra 

Nord-Korea), «Her er Hjallis’ liv i bilder» (Aftenposten.no). Kanskje henger dette sammen 

med at nettavisene har litt lettere for å bruke sitater i tittelen. På den annen side kunne vi tenke 

oss at en overvekt av sitattitler også ville gi flere ekspressive språkhandlinger enn på papir, 

men det er jo ikke tilfelle. Jeg har derfor størst tro på at forskjellene i språkhandlingsspekteret 

skyldes små tilfeldigheter ved utvalget. Det er betydelig flere nettsaker enn papirsaker i 

materialet, og dermed øker sannsynligheten for å treffe på en sjelden språkhandlingstype. 

Ovenfor nevnte jeg at konstativer er vanligere på innsiden enn på fronten hos alle 

nettavisene. Forskjellen er opptil tre prosentpoeng (Dagbladet.no). Ser vi nærmere etter, viser 

det seg imidlertid at det er nyhetene uten forsidehenvisning som skaper forskjellen. Stryker vi 

disse, har VG Nett og Aftenposten.no nøyaktig like mange konstative titler på front og i sak 

(hhv. 176 og 131), mens Dagbladet.no har tre flere i sak (129). Målt på denne måten er det 

bare evaluativene som konsekvent brukes oftere på fronten, og selv der er forskjellen liten (et 

avvik på to tilfeller i hver nettavis). Hypotesen om at særlig evaluativer og direktiver er 

vanligere på front enn i sak, kan vi dermed ikke forsvare.  

Vi kan derimot konstatere at nyheter som ikke har noen fronthenvisning (eller som blir 

liggende så kort at min metode ikke fanger dem opp), oftere har konstative titler enn de 

sakene som faktisk blir desket på fronten. 96 % av VG Nett-sakene som aldri nådde fronten, 

har konstative titler, mens bare 89 % av nyhetene som ble publisert på fronten, hadde det. 
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Dagbladet.nos tall er henholdsvis 88 % og 83 % og Aftenposten.nos 94 % og 92 %. Disse 

sakene er i stor grad byråstoff; for Aftenposten.nos del er det også mye eksternt stoff fra  

«100 % sport»-samarbeidet. I nettavisene samlet har hele 97 % av byråstoffet konstative titler 

i saken, mens det bare er 81 % konstative titler i det stoffet nettredaksjonen151 har hatt ideen 

til selv – og hele 13 % evaluative titler. Et liknende mønster gjelder også for nettfrontene og i 

papiravisene. Det kan altså se ut til at redaksjonene anstrenger seg mer for å finne alternative 

språkhandlinger i egensaker eller egne versjoner av fellessaker, mens byrå- og sitatnyheter i 

større grad presenteres gjennom konstativer. Årsaken er nok sammensatt; blant annet dekker 

byråene mye summarisk utenriksstoff som best kan komprimeres i faktaopplysninger av typen 

«Fem drept i amerikansk droneangrep i Pakistan» (VG Nett). Men det kan også tenkes at 

journalistene mer eller mindre ubevisst griper til andre språkhandlinger enn konstativene for å 

få sitt eget stoff til å skille seg ut i mengden. 

Vi kan oppsummere med at nettavisenes titler utgjør mer entydige språkhandlinger enn 

mange papiravistitler, siden de nesten alltid inneholder verb. De aller fleste titlene på både 

papir og nett uttrykker en påstand om et faktisk forhold som kan etterprøves, og denne 

prosentandelen er høyest på nett. Titler som ikke er påstander, er på begge plattformer oftest 

subjektive vurderinger som en kilde eller en journalist har gjort. Titler som uttrykker en 

psykologisk tilstand, er tredje mest populært på papir, mens spørrende eller befalende titler tar 

tredjeplassen på nett. Avisene imellom har Aftenposten en tendens til å publisere flere 

påstander om faktiske forhold enn VG og Dagbladet, på begge plattformer. Dagbladet.no 

utfører oftere ikke-konstative språkhandlinger enn de andre nettavisene gjør. Blant 

nettnyhetene som har fronthenvisning, er andelen konstative titler lik på front og i sak, mens 

andelen konstativer er større blant de nyhetene som ikke blir publisert på fronten. Nyheter 

som er skrevet av egen redaksjon, er mindre preget av konstative titler enn nyheter som er 

hentet fra byråer eller andre medier. Dermed stemmer ikke hypotesen om at papiravisene er 

mest preget av konstativer, mens nettavisene har flest direktiver og evaluativer. Forskjellen 

mellom plattformene dreier seg mer om hvor entydig språkhandlingen er. Ellers synes 

mediehus, nyhetsopphav og eventuell frontpublisering å være mer betydningsfullt for 

språkhandlingsvalget enn det plattform er.   

 

  

                                                 
151 Det vil si stoff som stammer fra egen redaksjon og er publisert på nett først, jf. avsnitt 7.3.4.5. 
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8.19 Hvor mange og hva slags bilder brukes? 

8.19.1 Bildeforekomst 

 

 

Figur 8.33: Andel forside-/fronthenvisninger med bilde. Prosent 

 

Hele 93 % av nettnyhetene har ett eller flere bilder på fronten (figur 8.33, tabell 8.26).152 

Dagbladet.no har flest slike saker; hele 98 % av frontnyhetene er bildelagt. Aftenposten.no og 

VG Nett ligger nokså likt med henholdsvis 92 % og 91 %. Men selv om VG Nett har færrest 

bildelagte saker, bruker de desto flere bilder på de sakene som gjenstår. Hele 16 % av VG 

Nett-nyhetene har mer enn ett bilde på fronten, mot 5 % hos Dagbladet.no og 0 % (to saker) 

hos Aftenposten.no. Dermed får også VG Nett det høyeste gjennomsnittet (1,1 bilder per sak), 

like foran Dagbladet.no (1,0) og Aftenposten.no (0,9) (figur 8.35). Dagbladet.nos front 

framstår i dette perspektivet som mest visuelt standardisert og VG Netts som mest dynamisk.  

VG er for øvrig den eneste papiravisa som bildelegger alle førstesidesakene sine disse to 

dagene, men her er utvalget altfor lite til at vi kan konkludere.  

Går vi inn på selve saken, har mer enn ni av ti nettnyheter bilde der (figur 8.34). Det 

samme gjelder bare to tredeler av papirnyhetene, mye på grunn av de mange notisene, der 

over halvparten er uten bilde. Men også om vi holder notisene utenfor, ser nettavisene ut til å 

ha en strengere norm om å visualisere nyhetene. 95 % av nettnyhetene er da illustrert, mot 88 

% av papirnyhetene. Det er også langt mer sannsynlig at en nettnotis er illustrert, enn at en 

papirnotis er det: 71 % av nettnyhetene under 16 linjer hadde bilde, mens bare 42 % av 

papirnotisene hadde det. Til gjengjeld har papirnyhetene noe flere bilder i de sakene som ikke 

er notiser. Her finner vi gjennomsnittlig 2,3 bilder i papiravisene og 2,1 bilder i nettavisene 

(figur 8.35). Denne forskjellen kan imidlertid ene og alene tilskrives Dagbladet. Uten notiser 

                                                 
152 Jeg minner om at alle former for illustrasjoner her regnes som bilder. Det behøver altså ikke være et fotografi, 

det kan også være en tegning, en faksimile eller en form for grafikk. 
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har VG 2,5 bilder per nyhet både på papir og på nett, og Aftenposten har 1,6 på begge 

plattformer. Dagbladet har derimot markant flest bilder på papir med et snitt på 3,0 per 

nyhetssak, mens tallet faller til 2,2 på nettet, altså noe under VG Nett.153  

 

 

Figur 8.34: Andel nyheter med bilde i selve saken. Prosent 

 

 

Figur 8.35: Gjennomsnittlig antall bilder på forside/front og i selve saken 

                                                 
153 Det må sies at den mest bilderike saken i Dagbladet (14 bilder) var en løpeskoguide, som blant annet var 

illustrert med 11 bilder av de forskjellige skoene. Dette trekker opp gjennomsnittet uten at tekstene nødvendigvis 

er mer preget av visuell journalistikk. 
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Dagbladet illustrerer flest saker og Aftenposten færrest, uansett plattform, og uansett om vi 

regner med notiser eller ikke. På papir har 78 % av dagbladnyhetene bilde (98 % uten 

notiser), men bare 53 % av aftenpostnyhetene (78 % uten notiser). VG har bilde i 73 % (93 % 

uten notiser). På nett bildelegger Dagbladet.no hele 97 % av nyhetene (98 % uten notiser), 

VG Nett 92 % (96 % uten notiser) og Aftenposten.no 87 % (91 % uten notiser).  

Det at papirnyhetene (uten notiser) i snitt har like mange eller flere bilder enn 

nettnyhetene, samtidig som en større prosentandel av papirnyhetene er uten bilder i det hele 

tatt, viser at papirnyhetene normalt inneholder flere bilder enn nettnyhetene når de først er 

illustrert. Det gjelder for alle de tre avisene. Hypotesen er bekreftet. 

 

8.19.2 Personorientering 

 

 

Figur 8.36: Andelen nyheter som har et personorientert hovedbilde. Prosent 

 

I to av tre nyhetsoppslag på nettavisfrontene var en person sentral på bildet (figur 8.36 og 

tabell 8.27, vedlegg 2). Tallet er omtrent det samme for papir, i den grad vi kan legge vekt på 

det lille utvalget der. For nettavisenes del stiger imidlertid det visuelle personfokuset når vi 

klikker oss inn på selve saken: 71 % av nyhetene har et hovedbilde der en person er viktig. I 

papiravisene faller derimot andelen saker med personfokus i hovedbildet til 55 % når vi blar 

opp på de enkelte nyhetene. Hypotesen om at nettavisene prioriterer personer visuelt mer enn 

papiravisene gjør, er altså styrket om vi ser alle nyhetene under ett. 

Imidlertid må vi huske på at jeg her måler prosentandelen av nyhetssakene, ikke av 

hovedbildene. Det finnes mange saker uten bilde i det hele tatt, særlig blant notisene på begge 

plattformer. Luker vi ut notisene, snur tendensen: Blant de resterende nyhetene har hele 76 % 

av papirtekstene personfokus, mens 73 % av nettsakene har det. Målt på denne måten blir 
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altså forskjellen mellom plattformene nesten visket ut, og tendensen peker heller i retning av 

mer personfokus på papir. 

Det er også forskjeller mellom avisene. Dagbladet har størst andel nyheter med 

personbilder på begge plattformer, både på nettavisfronten og i selve papir- og nettnyhetene. 

Forskjellen er størst på fronten, der Dagbladet.no viser personer i 75 % av nyhetene, med VG 

Nett og Aftenposten.no henholdsvis elleve og femten prosentpoeng bak. Når vi klikker oss inn 

på nettsakene, stiger tallene til henholdsvis 77 % (Dagbladet.no), 67 % (VG Nett) og 69 % 

(Aftenposten.no). Forskjellen blir riktignok noe mindre om vi stryker notisene, men 

Dagbladet.no dominerer fortsatt.  

På papir er det mest slående hvordan Dagbladet og VG bruker personbilder i omkring 

20 prosentpoeng flere saker enn Aftenposten. Avstanden blir omtrent den samme også uten 

notiser. Også Aftenpostens førstesider har færre personbilder i dette begrensete utvalget. 

Videre er Aftenposten den eneste avisa som har en høyere prosentandel personbilder på nett 

enn på papir, om vi ser vekk fra notisene.  

Disse tallene illustrerer godt hvor store utslag det kan gjøre om vi tar med notiser eller 

ikke når vi skal gjøre denne typen statistikk. Tar vi med alle typer nyheter, har VG minst 

forskjell mellom andelen personorienterte bilder i selve saken på papir og nett, bare 5 

prosentpoeng. Til sammenlikning får Dagbladet en forskjell på 14 prosentpoeng mellom 

plattformene og Aftenposten hele 28 prosentpoeng. Tar vi derimot bort notisene, snus tallene 

på hodet. Da har Aftenposten minst forskjeller mellom papir og nett med 5 prosentpoeng, 

Dagbladet nest minst med 7 prosentpoeng og VG desidert størst med 13 prosentpoeng. Og 

ikke bare det, med notiser får alle avisene et lavere prosenttall på nett, men uten notiser går 

Aftenposten faktisk opp i prosent på nettet og viser derfor et avvik i motsatt retning av de to 

andre. 

Jeg minner også om at tallene viser hvor stor andel av samtlige nyheter – inkludert 

nyheter som ikke har bilde i det hele tatt – som har et personorientert hovedbilde, ikke hvor 

mange av hovedbildene som er personorienterte. Jeg er ute etter å kartlegge hvor sannsynlig 

det er å møte et personbilde når vi åpner en tilfeldig nyhet i disse avisene. Dermed må tallene 

sees i lys av hvor mange nyhetssaker som er bildelagt i utgangspunktet. At Aftenposten har 

færrest personbilder og Dagbladet flest, kan iallfall delvis forklares med at Aftenposten 

bildelegger færrest saker og Dagbladet flest. Hvis vi regner ut hvor stor andel av de 

hovedbildene som faktisk foreligger, som viser personer, blir tallene noe annerledes. Ikke 

minst jevnes de ut: VG viser personer i 85 % av hovedbildene, Dagbladet i 81 % og 

Aftenposten 78 %. På nett viser Dagbladet.no personer på 79 % av hovedbildene i sakene, 

Aftenposten.no på nesten like mange (78 %) og VG Nett på noe færre med 73 %.   

Hypotesen om at personorienterte hovedbilder er vanligere på nett enn i papir, er altså 

bekreftet under visse forutsetninger. Det at nettavisene har flere illustrerte nyheter, fører som 

forventet til at de også har flere nyheter med personbilde. Men både blant de nyhetene som er 

illustrert, og blant de nyhetene som ikke er notiser, er personbilder litt vanligere på papir.  
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8.19.3 Ferske feltbilder 

 

 

Figur 8.37: Andelen nyheter som har et hovedbilde fra situasjonen. Prosent 

 

Også når jeg har vurdert om hovedbildet er tatt i sakens anledning eller ikke, har jeg regnet ut 

andelen nyheter som har et situasjonsbilde, ikke hvor mange av hovedbildene som er tatt i 

situasjonen. Spørsmålet er hvor vanlig det er å støte på ferske bilder (figur 8.37 og tabell 8.28, 

vedlegg 2). 

I omtrent hver tredje nyhetshenvisning på nettavisfrontene (31 %) er hovedbildet etter 

alt å dømme tatt i forbindelse med saken, det er altså ikke et arkivfoto. Omtrent det samme 

gjelder i selve nyhetsoppslaget (29 %). I papiravisoppslagene har 32 % av nyhetene et 

hovedbilde som er tatt i forbindelse med saken. Dermed har vi ved første øyekast lite 

grunnlag for å si at nettavisene bruker mer arkiv- og illustrasjonsbilder enn papiravisene gjør.  

Samtidig må vi også her huske på at den store andelen bildeløse notiser i papiravisene 

kan fordreie tallene. Hvis vi utelater notisene på begge plattformer, får vi faktisk en forskjell 

på over ti prosentpoeng mellom papir og nett: Papiravisene bruker bilder fra situasjonen i 43 

% av de resterende oppslagene, mens nettavisene har situasjonsbilder i bare 32 % av nyhetene 

over 15 linjer. Hvis vi i tillegg tar høyde for at færre papir- enn nettnyheter har noe 

hovedbilde i det hele tatt, blir forskjellen enda tydeligere: 48 % av papiravisenes hovedbilder 

var fra situasjonen, mot (fremdeles) 32 % av nettavisenes (hhv. 43 % og 32 % uten notiser). 

Disse tallene korresponderer godt med analysen av journalistisk metode ovenfor (avsnitt 

8.7). Den viste at papir- og nettjournalister var omtrent like mye ute i felten når vi så hele 

materialet under ett, men at opptil ti prosentpoeng flere papirnyheter var basert på feltarbeid 

om vi utelot notisene. Dette gjenspeiles altså også i det visuelle.  
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Også i variasjonen mellom avisene ser vi en parallell til hvor ofte journalistene er ute i 

felten – fremdeles med notisene holdt utenfor. Dagbladet var sjeldnest på feltarbeid av 

papiravisene og har også illustrert færrest nyheter med et hovedbilde fra situasjonen. VG Nett 

var sjeldnest i felten på nett og har tilsvarende lavest andel situasjonsbilder. Forskjellene er 

imidlertid ikke særlig store, så det mest interessante funnet må være at papiravisene jevnt over 

bruker autentiske situasjonsbilder hyppigere enn nettavisene gjør. Hypotesen er bekreftet. 

Vi kan nå oppsummere de tre bildevariablene slik: Nettavisene bruker bilder i flere 

saker enn papiravisene, men papiravisene bruker flere bilder når de først velger å illustrere en 

sak. De fleste bildene viser personer, omtrent like mange på begge plattformer når vi ser bort 

fra notisene. Derimot er flere av bildene i papiravisa ferske og tatt i forbindelse med 

nyhetshendelsen. Dagbladet utmerker seg visuelt ved å bildelegge flest saker på begge 

plattformer, bruke flest personbilder på begge plattformer og publisere flest situasjonsbilder 

på nett. Aftenposten visualiserer færrest saker og bruker færrest personbilder på begge 

plattformer. VG bruker flest situasjonsbilder på papir, men færrest på nett. 

 

8.20 Hvor personorientert er brødteksten? 

 

 

Figur 8.38: Andel nyheter som er vinklet på en case. Prosent 

 

I løpet av de to undersøkte dagene publiserte papiravisene ti nyheter der en generell 

problemstilling ble formidlet gjennom erfaringene til en vanlig person, en såkalt case. 

Nettavisene hadde tolv slike saker. Det utgjør henholdsvis 6 % av papirnyhetene og 2 % av 

nettnyhetene om vi ser bort fra notisene, siden notisformatet sjelden åpner for casevinklinger.  

Det kan altså være et visst hold i hypotesen om at papiravisene bruker case oftere enn 

nettavisene. I så fall skyldes det hurtigheten i nettmediet, tror Dagbladets Frode Hansen: «Vi 
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bruker jo de tabloide kjerneverdiene også på nett, vi prøver jo å få det òg, men det er ikke så 

lett å få disse personhistoriene i den første fasen» (intervju 18.12.2013).  

Siden det gjelder så få saker per dag, må vi være forsiktige med å generalisere. Ikke 

minst vil forskjellene mellom avisene påvirke tallene i utvalget. Selv om det kan oppfattes 

som et tabloid eller populistisk grep å vinkle saken på en case (Bjerke 2011:157, Johansen 

2001:168f), gjør Aftenposten dette dobbelt så ofte som VG og Dagbladet til sammen i mitt 

materiale. Aftenposten har sju casehistorier på papir (10 % uten notiser), VG to (3 %) og 

Dagbladet bare én (2 %). Også på nettet finner vi klart flest casehistorier hos Aftenposten.no 

med åtte saker (4 %), mens VG Nett holder seg til tre saker (2 %) og grepet nesten er 

fraværende hos Dagbladet.no med én sak (1 %). 

Casehistoriene er ofte kritisk journalistikk om misfornøyde forbrukere («Ble forlatt av 

Norwegian-fly», Aftenposten.no), næringsdrivende («Denne osten får tredobbel pris», 

Aftenposten), pasienter («– Har et tannlegehelvete», Dagbladet.no) eller pårørende («Endrer 

loven etter VG-oppslag», VG Nett). Men journalistene fokuserer også på eksempelpersoner 

på så forskjellige områder som veiledningsjournalistikk («Nå er det løpetid», Dagbladet), 

kuriosa («Michaels jobbsøknad på YouTube er sett av 16.000», Aftenposten.no) og 

utenriksjournalistikk om politikk og samfunn («Røde dansker vil ha kursendring», «En av tre 

jenter nektes ungdomsskole», «Maten er mest til pynt», Aftenposten).  

Alle de ti casehistoriene i papiravisene er i utgangspunktet skrevet for papir. Tre av 

sakene ble senere publisert på nettet også. Blant de tolv nettsakene med casevinkel kommer 

tre fra den korresponderende papiravisa og fire fra et samarbeidende nettmedium 

(dobbeltpublisering med Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende eller Fædrelandsvennen). Det 

vil si at bare fem saker opprinnelig er skrevet for den aktuelle nettavisa, to på VG Nett og tre 

på Aftenposten.no. Av de to casehistoriene på VG Nett er den ene en oppfølging av en NRK-

nyhet, der VG Nett får sin egen vinkling ved å kontakte en pårørende som de også har 

intervjuet tidligere, for en kommentar («Riksantikvaren vil ikke frede Utøya»). Den andre er 

en oppfølging av en kritisk artikkelserie som opprinnelig ble publisert på papir, der en 

pårørende som er kjent fra papirserien, får kommentere utviklingen i saken («Endrer loven 

etter VG-oppslag»). Av de tre Aftenposten.no-sakene er én basert på en morsom YouTube-

video («Michaels jobbsøknad på YouTube er sett av 16.000»), én har casen i et videoinnslag 

som problematiserer en forskningsrapport («Hvor mye TV bør egentlig barna se?»), og den 

siste inngår i en serie forbrukersaker om leietakeres rettigheter («Kvinne (63) fikk regning på 

33.000 kroner for ‘skruehull og noen merker’»). Kvinnen i den siste saken er anonym og ikke 

intervjuet, men advokaten hennes forteller historien.   

Familiemora som ser Barne-TV med sønnen, er dermed den eneste casen blant 

nettavisene som er «original» i den forstand at journalisten har funnet et nytt eksempel på en 

ny problemstilling og snakket personlig med vedkommende. Under tvil kan eventuelt 

YouTube-saken regnes med, siden jobbsøkeren får to sitater i brødteksten (men ikke bilde 

utover videoen han selv har lagd). Til sammenlikning byr alle papirsakene, unntatt én, på 

originale casepersoner som eksemplifiserer «nye» problemstillinger – dvs. de er ikke 
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eksplisitte oppfølgings- eller sitatsaker. Unntaket er det dobbeltsidige aftenpostoppslaget «En 

av tre jenter nektes ungdomsskole», der det som framstår som et personlig møte med en ung 

mor i Zimbabwe, faktisk er plagiert fra en Plan-rapport.  

Mitt begrensede utvalg tyder altså på at casehistorier er mer utbredt på papir, og at 

papirjournalistene er mest opptatt av å finne fram til nye hverdagspersoner som kan 

eksemplifisere et mer generelt nyhetspoeng. I den grad hvermannsen opptrer som case i 

nettavisene, er det oftere for å følge opp en tidligere sak de har kommentert, og mange saker 

er lånt direkte fra papirutgaven eller et samarbeidende nettmedium. Denne tendensen 

undersøker jeg nærmere gjennom et mer omfattende datamateriale i avsnitt 9.6.1. 

Utvalgskriteriene er litt annerledes der, men alt i alt styrkes funnene jeg har nevnt over.  

 

8.21 Hvor ofte skildrer journalisten noe fra stedet? 

 

 

Figur 8.39: Andelen nyheter som inneholder skildring. Prosent 

 

Vi har ovenfor (avsnitt 8.7) sett at det er spor av journalistens tilstedeværelse i felten i 

omkring 27–32 % av papirnyhetene som ikke er notiser, mot 21–24 % av nettnyhetene som 

ikke er notiser. Det er ikke alltid journalisten skildrer hva hun opplever i disse situasjonene, 

men i de tilfellene hvor det forekommer skildring, følger fordelingen et liknende mønster: I  

17 % av papirnyhetene som ikke er notiser, finner vi skildringer av noe journalisten har 

observert, mot 9 % av nettnyhetene. I rene tall blir fordelingen riktignok motsatt; nettavisene 

har 50 nyheter med skildring og papiravisene bare 30, så det er kanskje ikke grunnlag for å 

konkludere med at nettjournalistene sjeldnere opererer som førstehåndskilder. Men siden 

nettavisene ikke gir noen øvre begrensninger for antall mulige publiseringer i løpet av en dag, 

vil disse sakene utgjøre en mindre del av stoffmiksen, i motsetning til i papiravisene, hvor de 
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blir prioritert. Hypotesen om at papirnyhetene oftere inneholder skildring, kan dermed sies å 

være styrket. 

En nærmere kikk på tallene avslører at det først og fremst er VG som utgjør forskjellen 

mellom plattformene (tabell 8.30, vedlegg 2). VG bruker egen skildring i 21 % av 

papirnyhetene som ikke er notiser, mens Dagbladet stopper på 11 % og Aftenposten på 7 %. 

På nettet er fordelingen jevnere, selv om VG Nett også her skildrer mest, dvs. i 12 % av 

nyhetene som ikke er notiser. Dagbladet.no skildrer i 9 % og Aftenposten.no i 6 %, altså bare 

ett prosentpoeng eller to under sine respektive papiraviser – mens VG har dobbelt så mye 

skildring på papir. Det er særlig i forbindelse med rettsreferater og fotballintervjuer at VG 

skildrer disse to dagene, men avisa tar også turen ut for å snakke med tilfeldige 

tromsøværinger om snøværet, følge en politipatrulje på tiggerregistrering i Drammen og 

besøke politistudenter som trener på arrestasjonsteknikk på Kongsvinger, for å gi noen 

eksempler. Slike saker er det lite av hos konkurrentene, men Aftenposten har til gjengjeld 

skildringer i en del av utenriksstoffet.  

Sammenlikner vi med tallene for tilstedeværelse ute i felten (jf. avsnitt 8.7), får vi det 

pussige resultatet at den avisa som er mest ute i felten (Aftenposten), samtidig har minst 

skildring. Vi må dermed konkludere med at VG-journalister i betydelig større grad innlemmer 

skildringer i nyhetstekstene sine når de først er ute av redaksjonslokalene, mens det ikke er 

like viktig for aftenpostjournalister. Muligens kan dette knyttes til løssalgsavisenes tradisjon 

for patosretorikk. I dekningen av Øygard-rettssaken, for eksempel, skildrer både VG og 

Dagbladet mye av det som foregår i rettssalen: «16-åringen var tydelig preget av situasjonen i 

rettssalen, og så aldri på Øygard under sin forklaring. Hun brøt flere ganger ut i gråt, og måtte 

ta små pauser innimellom» (VG); «Da aktor spurte henne detaljer [sic] om overgrepene, slet 

hun tydelig. Ved en anledning stoppet hun opp og holdt et lommetørkle under øynene» 

(Dagbladet). Aftenposten holder seg i større grad til innholdet i den fornærmede jentas 

forklaring og nøyer seg med å kommentere at hun forteller «lavmælt» eller «med lav 

stemme».  

Samtidig ser vi at det er lite hold i hypotesen om at nettavisene oftere refererer andre 

mediers eller kilders skildringer. Riktignok forekommer dette i 5 % av nettnyhetene og bare 4 

% av papirnyhetene, men på avishusnivå ser vi at både Dagbladet og Aftenposten oftere 

gjengir andres skildring på papir enn på nett, Dagbladet så ofte som i 9 % av sakene når 

notisene er trukket fra. VG gjør derimot aldri dette på papir og snur dermed 

sammenlagttallene.  

 

8.22 Hvor vanlig er kommentarfelt og avstemninger i nettnyhetene? 

Over halvparten av nettnyhetene, 52 %, har kommentarfelt (figur 8.40). VG Nett bruker det 

oftest, i 60 % av nyhetene. Aftenposten.no har kommentarfelt i 54 % av sakene, mens 

Dagbladet.no bare bruker det i 40 %.  
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Figur 8.40: Andelen nettnyheter med henholdsvis kommentarfelt og avstemning. Prosent 

 

Det er særlig sportssaker leserne får anledning til å kommentere; hele 96 % av sakene som er 

kodet som «sport» under «stoffområde 1», har kommentarfelt (figur 8.41 og tabell 8.32, 

vedlegg 2). Også saker om økonomi (76 %), forbrukerstoff (76 %), helse (67 %), kultur  

(60 %) og kuriosa (53 %) ligger over gjennomsnittet. Dette er stofftyper som er lite egnet for 

personangrep, rasisme og injurierende påstander, samtidig som det engasjerer mange lesere på 

det private plan. Bare unntaksvis får leserne kommentere nyheter om kriminalitet (7 %) eller 

ulykker (19 %), trolig først og fremst fordi det her vil kreve store ressurser å moderere 

debatten til et saklig nivå og unngå usanne eller krenkende påstander om enkeltpersoner eller 

grupper (Ihlebæk mfl. 2013:227, Ihlebæk og Krumsvik 2014:11). Dagbladet.no framstår her 

som mest konsekvent ved å unngå kommentarfelt på samtlige kriminalnyheter i materialet (35 

tekster, dvs. 19 % av nyhetene). Aftenposten.no åpner på sin side ikke for kommentarer til 

ulykkesstoff, men det kan være noe tilfeldig, siden dette stoffområdet bare utgjør seks tekster 

(3 % av nyhetene).  

Vi kan også merke oss at VG Nett lar leserne kommentere nyheter om politikk, 

forvaltning og samfunn i langt større grad enn konkurrentene. På VG Nett finner vi 

kommentarfelt under 75 % av nyhetene om politikk eller forvaltning og 64 % av 

samfunnsnyhetene. Dagbladet.no åpner bare for kommentarer til 18 % av politikk- og 

forvaltningsstoffet og 29 % av samfunnsstoffet. Aftenposten.no har omtrent samme tall, men i 

motsatt kategori: 30 % kommentarer til politikk og forvaltning og 18 % til samfunnsnyheter.  
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Figur 8.41: Forekomst av kommentarfelt på ulike stoffområder totalt og i de respektive 

nettavisene 

 

Tallene avviker noe fra Engebretsens undersøkelse av norske nettaviser i 2007 (Engebretsen 

2007:171f). Også han finner at sportskommentarer dominerer, men politikk og forbrukerstoff 

ligger på en god annenplass, og kultursaker, krimsaker, lokalsaker og kjendissaker blir bare 

«helt sporadisk» debattert. I mitt materiale blir kultursaker debattert oftere enn politiske saker 

i alle de tre avisene, og særlig i VG og Aftenposten er kjendisstoff åpent for debatt. 

Nær beslektet med det å få si sin mening i et kommentarfelt er det å kunne uttrykke sin 

mening gjennom en avstemning med forhåndsdefinerte alternativer. Det er VG Nett som 
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avholder flest avstemninger også. I 5 % av nyhetene deres (tolv tilfeller) kan leserne svare på 

spørsmål av typen «Tror du Lance Armstrong var ren?». Aftenposten.no har to tilfeller (1 %) 

og Dagbladet.no ingen. Nesten halvparten av avstemningene dreier seg om sport (43 %). 

Ingen handler om krim, ulykker, kultur eller helse.  

Vi får altså bekreftet hypotesen om at sportsnyheter oftest åpnes for kommentarer og 

avstemninger, mens krim- og ulykkesnyheter sjeldnest har kommentarfelt eller avstemninger 

– med det tillegg at heller ikke kultur og helse knyttes til avstemninger. 

 

8.23 Hvilke modaliteter blir brukt? 

 

 

Figur 8.42: Andelen nyheter som gjør bruk av fem respektive modaliteter. Prosent  

 

Naturlig nok bruker alle papirnyheter skrift i noen grad, og det gjør også 95 % av 

nettnyhetene. De resterende sakene er basert på videoer eller bildeserier.  

Foto finner vi i 84 % av nettsakene, men bare 66 % av papirsakene. Luker vi ut 

notisene, blir tallene derimot påfallende like, henholdsvis 87 % og 86 % (tabell 8.33, vedlegg 

2). Når disse tallene avviker noe fra statistikken over antall bilder (jf. avsnitt 8.19.1), skyldes 

det at jeg her bare regner fotografier og ikke andre visuelle elementer som tegninger, grafikk 

eller faksimiler.  

Dagbladet bruker foto i klart flest nyheter på papir. I materialet fins det bare ett 

eksempel på en større nyhet i Dagbladet som ikke er illustrert med et fotografi – en melding 

om et mulig bortføringsforsøk i Porsgrunn. Det gir en fotoandel på 98 % uten notiser. I 

Aftenposten er derimot hver fjerde nyhet som ikke er notis, uten bilder (75 % foto). VG har 

foto i 91 % av disse sakene. Det samme forholdet gjenspeiles for øvrig i notisene om vi ser 

dem for seg; Dagbladet illustrerer 63 % med fotografi, VG 48 % og Aftenposten bare 15 %.   
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Også på nettet bruker Dagbladet.no oftest foto, om vi ser alle nyhetene under ett. Men 

utelater vi notisene her også, blir forskjellene mindre, og VG Nett får flest saker med foto (90 

%), mens Dagbladet.no inntar en mellomposisjon (87 %) og Aftenposten.no fremdeles bruker 

minst foto (84 %). I nettnotismaterialet, dvs. nettnyheter opptil 15 linjer, er det imidlertid 

store forskjeller: Dagbladet.no bruker foto i 94 % av slike små saker, mens VG Nett bare gjør 

det i 50 % og Aftenposten.no i 68 %. Alt i alt peker dette mot en strengere norm hos 

Dagbladet.no om at flest mulig nyheter bør ha foto, mens VG Nett i større grad åpner for 

korte nyhetsoppdateringer uten foto.  

Verken papir- eller nettavisene bruker særlig mye grafikk. Vi finner grafikk i 6 % av 

papirnyhetene og 4 % av nettnyhetene. Uten notiser ser vi at Dagbladet og Aftenposten bruker 

mer grafikk på papir enn på nett. Aftenposten bruker det mest på papir og VG minst. 

Forholdet er motsatt på nett, der VG Nett har grafikk i 7 % av nyhetene og Aftenposten.no i  

0 % (ett tilfelle, en Avinor-logo).  

I materialet er det ingen systematisk forskjell i hva grafikken viser på de to 

plattformene. Både på papir og nett er det vanligst å vise kart, men vi finner også tegninger fra 

rettssaker, logoer, dataikoner, arkitektmodeller, dataspillanimasjoner, tegnspråkfigurer, 

faksimiler av tidligere oppslag, tabeller og statistiske diagrammer. Det kan se ut til at 

terskelen for å legge inn et kart er noe lavere på nett enn på papir, og særlig i utenrikssaker er 

kartet ofte den eneste illustrasjonen på nett. Det henger nok sammen med normen om at flest 

mulig nettnyheter bør ha en illustrasjon.  

I nettavisene kan journalistene også ta i bruk lyd og video, enten integrert i saken eller 

opplenket slik at leseren sendes til en ny side for å høre lyd eller se video. Av de 653 

nettnyhetene er det bare to eksempler på rene lydinnslag (rundes ned til 0 %): En nyhet om 

bandet Green Day har integrert musikkavspiller, og en artikkel om et britisk radioprogram 

lenker opp til BBCs nettsider, der man kan høre programmet. Begge eksemplene er fra VG 

Nett. Tallene likner Michael Karlssons, som i 2010 finner radioinnslag på bare to av fem 

svenske nettaviser, hvor de utgjør 1–2 % av de multimediale innslagene (Karlsson 2010:37).  

Til sammenlikning gjør hver femte nettnyhet bruk av video på en eller annen måte. I 16 % av 

nyhetene er video integrert i saken, i 3 % er det direktelenke til en video, og i 1 % er det 

begge deler.154 Denne fordelingen varierer imidlertid sterkt mellom avisene. VG Nett bruker 

mest video totalt, men konkurrentene integrerer mer konsekvent videoene i selve saken (figur 

8.43).  

Når vi sammenholder tallene for lyd- og videoinnslag, avstemninger, kommentarfelt og 

lenkebruk, ser vi at alle peker mot at VG Nett tilbyr mest interaktivitet. Dagbladet.no tilbyr 

minst, bortsett fra videoinnslag, som Aftenposten.no har mindre av, og lydinnslag, der ingen 

av de to har noe.  

 

                                                 
154 Når summen i tabellen blir 21, skyldes det at jeg der bare har avrundet sluttsummen, ikke de enkelte 

delprosentene (15,8 + 3,4 + 1,4 %). 
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Figur 8.43: Bruken av videoinnslag i de respektive nettavisene. Prosent av alle nyheter 

 

Tallene for videoinnslag er det for øvrig verdt å dvele litt ekstra ved, for de bekrefter 

tendensen til at video blir viktigere i nettnyhetene. I sitt materiale fra 2004/2005 fant Martin 

Engebretsen (2007:64) videoinnslag i mindre enn 10 % av nyhetene fra skandinaviske 

nettaviser som ikke var knyttet til etermedier. Andelen er altså dobbelt så stor i mitt 

materiale.155 Michael Karlsson (2010:36) finner «multimedia» (video, lyd, «bildspel» eller 

interaktiv grafikk) i 25 % av svenske nettnyheter i 2010.156 Han påviser samtidig en ganske 

jevn økning i prosentandelen fra 2005. Sigurd Høst (2013:42) dokumenterer en liknende 

utvikling for norske nettaviser mellom 2007 og 2013: Fram til 2012 vokste andelen nettaviser 

med egne videoinnslag raskt, mens utviklingen stagnerte i 2013 om man ser på både små og 

store nettaviser. Høst åpner likevel for at de største nettavisene kan ha økt videobruken fra 

2012 til 2013, ikke minst på grunn av måten de dekket rettssaken mot Anders Behring Breivik 

på våren 2012. Da utviklet de store mediehusene en bred digital direktedekning som ifølge 

Harald Stanghelle i Aftenposten ble «gjennombruddssaka for nett-TV både for oss i 

Aftenposten og en rekke andre aviser» (videointervju med Journalisten.no 25. juni 2012, sitert 

i Høst 2013:42). Vi må også huske at tallene over ikke viser hvor mange videoinnslag det er i 

hver enkelt sak. Engebretsen (2007:64) skriver at 8 av hans 13 nyheter med video bare 

inneholdt ett klipp. I mitt materiale kan nyhetene ha opptil sju ulike videoklipp integrert, men 

jeg har ikke kodet hvor mange av videosakene som inneholder mer enn ett klipp.  

                                                 
155 I norske nettaviser, inkludert NRK.no, fant Engebretsen 19 % saker med video, men han oppgir ikke tall for 

norske nettaviser uten NRK.no, som etter alt å dømme trekker opp snittet. 

156 Jeg får det samme tallet om jeg slår sammen video, lyd og grafikk, men jeg har ikke kodet for om grafikken er 

interaktiv eller ikke. Jeg har heller ikke registrert «bildspel» som egen variabel. Uten grafikk og bildeserier får 

jeg 21 %. 
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Også informantene mine mener video er blitt viktigere, av to grunner. For det første har 

levende bilder en egenverdi i seg selv: 

– Hvilken rolle spiller video på Dagbladet.no? 

   – Det blir jo viktigere og viktigere. Vi tilstreber å ha video på alle store saker.  

   – Hvilken rolle skal videoen ha i saken da, tenker du? 

   – Det kan være forskjellig, som regel er det et tilleggsmoment. Som et intervju, for eksempel, en 

hendelse av vedkommende vi snakker med, om det er en politimann, for eksempel. […] Som regel 

er video et tilleggsmoment til nyhetssaken, som da et fotografi er på papir.  

   – Hvis det for eksempel er et intervju med en politimann, hva er det den videoen bidrar med som 

du ikke får i brødteksten? 

   – Den gir deg levende bilder, det er egentlig så enkelt.  

   – Jeg bare lurer på hvorfor levende bilder har en tilleggsverdi? 

   – Levende bilder har en tilleggsverdi nettopp fordi Dagbladet er et digitalt mediehus. Det er 

egentlig det det handler om.  

   – Fordi du kan? 

   – Nei, fordi web-tv blir viktigere og viktigere. […] Det er et tilleggsmoment. Det er som et bilde. 

Istedenfor å ta bilde av en politimann, bruker vi levende bilder av politimannen. (Frode Hansen, 

intervju 18.12.2013) 

Også Skjalg Engebø i Aftenposten sammenlikner det å ha video i en nettnyhet med det å ha 

bilde i en papiravis: «Det handler egentlig om det samme. Hvorfor har man bilder i en avis? 

Ni av ti bilder i en avis er jo illustrasjoner; de har svært liten nyhetsverdi. […] Men det er slik 

du klarer å få leseren inn» (intervju 10.12.2013). I den løpende nyhetsdekningen legger 

redaksjonene i praksis liten vekt på å skape en integrert tekst der video og verbaltekst brukes 

til å fortelle ulike ting og utfylle hverandre, jf. også avsnitt 8.13 om undersaker. Informantene 

er samstemte om at videoinnslagene ofte forteller det samme som verbalteksten, bare på en 

annen måte. Det henger sammen med den andre hovedgrunnen til at video anses som viktig, 

nemlig at video appellerer til en annen og yngre målgruppe enn verbaltekst: 

Vi ser jo at veldig mange som vokser opp nå for tida, navigerer visuelt. Man leser tekster, men 

veldig mye av informasjonen får man gjennom bilder. Enten det er dataspill eller YouTube eller … 

Så jeg tror iallfall at en visualisering av journalistikken er svært viktig også for de tradisjonelle 

papirmediehusene, og at vi må bygge en kultur for det internt. […] Vi må utvikle oss på det 

området om vi skal henge med i timen. Så betyr ikke det at vi skal velge bort tekstene, på ingen 

måte. Men det betyr at en del lesere vil foretrekke å få fortalt nyheten gjennom videoklipp 

istedenfor tekst only. […] Så skal vi nå mange nok av dem som vokser opp nå til dags, med de 

tradisjonelle papiravishusmerkevarene som Aftenposten og BT og så videre, så må vi jobbe med 

det visuelle – også med videoer. (Skjalg Engebø, intervju 10.12.2013)  

VGs Christian Brændshøi bekrefter at «en av de største målgruppene for VGTV er veldig 

unge, de er langt ned i tenåra» (intervju 17.12.2013). I tillegg skal videoene fungere isolert i 

egne videoseksjoner, løsrevet fra den skriftlige teksten. Mange unge lesere går direkte hit, 

ifølge Engebø. Da må videoen være «en komplett fortelling og ikke et supplement» (intervju 

10.12.2013). Dette strider riktignok mot Dagblad-redaktørens beskrivelse av video som «et 

tilleggsmoment», så muligens har vi her å gjøre med to ulike varianter. Det som er felles, er 

likevel at informasjonen i videoen som regel også finnes i den skriftlige teksten, slik at leseren 

ikke går glipp av noe vesentlig om hun ikke ser videoen. 

Det er interessant at videoinnslagene i så liten grad vurderes ut fra hva de modale 

affordansene deres kan tilføre teksten, sammenliknet med affordansene til skrift og foto. I 
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første omgang kan man få inntrykk av at redaksjonene ikke er så opptatt av de respektive 

modalitetens egenart og samspillet mellom dem. Det skyldes nok at det løpende 

nyhetsarbeidet preges av tidspress og malstyring. Skjalg Engebø forteller imidlertid at 

Aftenposten også bruker mye krefter på å utvikle mer komplekse maler for lengre feature- og 

bakgrunnssaker på nett, der blant annet videoinnslag skal brukes mer bevisst og integreres 

mer i helheten: 

For eksempel så brukte vi i april/mai ganske mye ressurser på å lage historien om Norges krig i 

Afghanistan. Ikke for at det skulle stå på trykk på papir, for det var helt umulig å fortelle den 

historien på papir. Det var ikke plass til det. Så vi la all vekt på å gjøre det digitalt, og 

skreddersydde en mal for det. Vi gjorde en god del nye videointervjuer som kommer naturlig i 

teksten. Vi har lenge hatt video i artikkelmalen digitalt, men her kommer videoen der det er 

naturlig i fortellingen. Du leser nedover en lang mal, og så kommer videoen der den skal komme, 

og så kommer kartet der det skal komme, og så kommer bildeserien der den skal komme. Og så 

utfyller det istedenfor å være noe sånt koselig i tillegg. (Skjalg Engebø, intervju 10.12.2013) 

Dessuten brukes video ofte til direktesendinger og som en integrert del av direktestudioer. Da 

er videoen det primære og mest oppdaterte, og eventuelle skriftlige innslag fungerer som 

oppsummeringer og fortolkninger. Det er en spennende idé til kvalitativ analyse å 

sammenlikne måten video fungerer på i disse fire sammenhengene: som en relativt 

selvstendig nyhetspresentasjon rettet mot den yngste målgruppa, som et mer fragmentert 

«tilleggsmoment» til en skriftlig sak, som et integrert element i en større feature- eller 

bakgrunnssak og som direkteoverføring av viktige hendelsesnyheter, gjerne som ett av flere 

elementer i en form for direktestudio.    

Kort oppsummert kan vi si at samtlige modalitetshypoteser er bekreftet: Nettnyhetene 

har oftere foto enn papirnyhetene, mens grafikk brukes omtrent like mye på begge plattformer 

– riktignok noe mer på papir. Lyd brukes sjelden, men video forekommer oftere enn i tidligere 

studier157 og er hovedsakelig integrert i saken. 

 

8.24 Hva kjennetegner nyhetene som distribueres på to plattformer? 

Hittil har jeg behandlet nett- og papirnyhetene som to separate størrelser og sammenliknet 

dem med hverandre. Samtidig har vi sett at 16 % av tekstene i papiravisene stammer fra de 

respektive nettavisene, og at 13 % av nettavisenes saker først har vært trykt på papir. Nå er 

ikke alle disse nyheter. Av de papirsakene som senere blir publisert på nett, er under 

halvparten nyheter (48 %). Derimot er ni av ti nettsaker som kommer på trykk i neste dags 

papiravis, nyheter (92 %). Her skal vi se nærmere på hva som kjennetegner det 

nyhetsmaterialet som mer eller mindre redigert blir publisert på begge plattformer. Er det 

noen tendenser som kan forklare hvilke saker som blir dobbeltpublisert? 

Av plasshensyn vil jeg i det følgende ikke skille mellom de tre avishusene. Jeg vil heller 

ikke gå gjennom alle variablene på nytt, men konsentrere meg om dem som i størst grad 

gjelder egenskaper ved selve saken, siden presentasjonsmåten (titler, illustrasjoner, lengde 

                                                 
157 Mine tall er riktignok ikke høyere enn Karlssons siste fra 2010; i den grad de kan sammenliknes, er de nokså 

like. Men i et lengre perspektiv har videobruken klart økt. 
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etc.) ofte blir endret uansett. Vi må gjennomgående inkludere notisene i materialet, siden 

mange opprinnelige nettnyheter ender opp som nettopp notiser på papir. 

 

8.24.1 Hva slags stoff dobbeltpubliseres? 

I det som følger, har jeg holdt meg til variabelen «stoffområde 1», altså hovedkategorien, 

siden det uansett bare ble små endringer i fordelingen når vi la til den sekundære og tertiære 

kategorien. Det blir også lettere å regne ut og visualisere resultatene.  

 

 

Figur 8.44: Fordelingen av stoffområder i ulike typer distribusjon. Prosent 

 

Det fins flere ulike metoder for å måle hva slags stoff som deles mellom plattformene. Én 

måte er å undersøke stoffordelingen langs de ulike distribusjonsvariablene (figur 8.44). Da 

finner vi at hovedvekten av nyhetsmaterialet som går fra papir til nett, er sport (til sammen  

23 %), krim (17 %), politikk/forvaltning (17 %) og kjendisstoff (14 %). Herfra er det over sju 

prosentpoeng ned til resten av kategoriene. Blant nyhetene som går fra nett til papir, finner vi 

først og fremst sport (25 %), krim (23 %) og kjendisstoff (16 %), og deretter en avstand på 

over seks prosentpoeng til resten.158  

Når vi tolker en slik måling, må vi imidlertid ha i bakhodet at stoffkategoriene er ulikt 

fordelt i utgangspunktet. Hadde det vært helt tilfeldig hvilke saker som ble dobbeltpublisert, 

ville vi med et stort nok materiale kunne forvente nøyaktig samme fordeling blant de 

                                                 
158 Hvis sammenlagttallene ikke synes å passe med figur 8.44, skyldes det at det ikke er like mange tekster i hver 

gruppe. Gruppa «fra papir til nett uendret» er eksempelvis svært liten (11 tekster) sammenliknet med «fra papir 

til nett redigert» (158 tekster) og får dermed liten innvirkning på resultatet.  
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dobbeltpubliserte sakene som innen den totale mengden saker på hver plattform. Det 

interessante blir derfor avvikene fra statistikken jeg presenterte i avsnittet om stofftyper 

(avsnitt 8.5).  

Vi kan dermed lage en egen tabell som sammenlikner prosentfordelingen i det stoffet 

som dobbeltpubliseres, med fordelingen i alt stoffet på en plattform (tabell 8.34, vedlegg 2). 

Kategoriene med størst avvik vil være dem som relativt sett dobbeltpubliseres mest.159 Figur 

8.45 visualiserer avvikene. Positiv score betyr at det dobbeltpubliseres flere saker enn 

stoffordelingen på plattformen ellers skulle tilsi. Negativ score betyr at det dobbeltpubliseres 

færre saker.   

 

 

Figur 8.45: Fordeling av stofftyper i dobbeltpubliserte nyheter sammenliknet med alle 

nyheter. Avvik i prosentpoeng  

 

For papiravisenes del viser denne statistikken at kjendisstoffet er det som oftest legges ut på 

nettavisa i etterkant. Her stiger prosentandelen fra beskjedne 6 % av det totale papirstoffet til 

hele 14 % av de sakene som legges ut på nett, altså et avvik på 8 prosentpoeng. Like bak 

finner vi stoff om politikk og forvaltning, med et avvik på 7 prosentpoeng. De to kategoriene 

som får minst relativ nettpublisering, er kultur og kuriosa, med et negativt avvik på 

henholdsvis 7 og 6 prosentpoeng.  

                                                 
159 For å få et størst mulig materiale har jeg slått sammen alle nyheter i utvalget som er kodet for henholdsvis 

«fra papir til nett» (i tabell 8.34: «til nett») og «fra nett til papir» (i tabellen: «til papir»), uavhengig av om 

nyhetene er hentet fra nett- eller papirmaterialet, dvs. uavhengig av om de er «originalversjonen» eller en 

redigert variant på motsatt plattform. Da legger jeg til grunn at nyhetene normalt ikke skifter stoffområde i 

redigeringsprosessen, noe en kontrollregning dessuten bekrefter. Samme metode er brukt i tabell 8.35 

(fysisk/abstrakt) og 8.36 (nyhetsramme), men kan ikke brukes for kildetall (tabell 8.37), siden slikt stoffinnhold 

ofte vil forandres under redigering. 
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I nettavisene er tendensen en annen. Der er det særlig kriminalstoff som overføres til 

papir, med et avvik på 6 prosentpoeng. Også kulturstoff hentes relativt hyppig fra nett til 

papir; her er avviket 5 prosentpoeng. I motsatt ende er ikke papiravisene spesielt interessert i 

nettavisenes forbrukerstoff (negativt avvik på 5 prosentpoeng, i praksis ingen saker).160 

Årsaken kan være at dette stoffet må være tilgjengelig for forbrukeren på kort varsel om det 

skal fungere etter hensikten (Rasmussen 2012:225). Stoff om kuriosa, samfunn, politikk og 

forvaltning forblir også i stor grad på nettet (negativt avvik på henholdsvis 4, 3 og 3 

prosentpoeng), trolig fordi slike saker ofte «dør» i løpet av dagen og papiravisa har satt av få 

sider til det i formatet sitt, jf. avsnitt 8.5. Heller ingen helsesaker går fra nett til papir, men de 

er såpass få at det ikke spiller videre inn på statistikken. 

En litt annerledes tilnærming vil være å undersøke hvor stor andel av det som publiseres 

innenfor hver stoffkategori på de respektive plattformene, som overføres til motsatt plattform 

(figur 8.46). Det gir et godt bilde på hvilke stoffkategorier som i størst grad anses som 

felleseie, uavhengig av deres relative posisjon i avisa. Av papirnyhetene er det åpenbart 

kjendissakene som deles oftest; hele 37 % av kjendisstoffet fra papiravisene kan vi senere 

forvente å finne igjen på nettet i en eller annen form. Deretter følger nyheter om 

politikk/samfunn (25 %), økonomi/næringsliv (22 %), helse (17 %), kriminalitet (15 %) og 

sport (14 %). Blant nettnyhetene er det faktisk de relativt fåtallige kulturnyhetene som lettest 

plukkes opp av papiravisa (27 %), etterfulgt av kjendisstoff (26 %), økonomi (23 %), 

ulykkeshendelser (23 %), kriminalitet (18 %) og sport (17 %).  

Uansett metode ser vi at en papirnyhet som handler om kjendiser, politikk eller 

forvaltning, regnes som ekstra relevant nettmateriale. Det kan ved første øyekast virke 

overraskende at en såpass «useriøs» og «seriøs» kategori havner i samme båt, men det 

gjenspeiler trolig at politikk- og samfunnsstoffet utgjør den nest største stoffkategorien på nett 

og kjendisstoffet den tredje største. Typiske eksempler fra materialet er VGs nyhet om at 

Thomas Giertsen skal bli pappa, og Aftenpostens gjennomgang av Senterpartiets 

partiprogram. 

Tilsvarende ser vi at nettnyheter om krim og kultur ekstra ofte plukkes opp av 

papiravisene,161 og disse kategoriene er henholdsvis nest størst og tredje størst på papir totalt. 

For eksempel siterer alle de tre papiravisene fra nettavisenes løpende dekning av Øygard-

rettssaken når de trykker oppsummeringsartikler neste dag. Og når Dagbladet.no kan melde 

om at bandet Depeche Mode kommer til Norge, må det med på kultursidene i neste dags 

papiravis. Ofte gjelder dessuten nettavisas kultursaker en begivenhet som også bør trykkes på 

papir, ifølge Skjalg Engebø (intervju 10.12.2013). 

                                                 
160 Iallfall for Aftenpostens del kan dette forklares med at nettavisa publiserer forbrukerstoff hele uka, mens 

papiravisa legger det til helgene (Skjalg Engebø, intervju 10.12.2013).  

161 Krimkategorien er riktignok ikke like dominerende når vi ser på hvilke stoffområder som hyppigst trykkes på 

papir neste dag, jf. nederste diagram på figur 8.46, men krimstoff fra nett utgjør en stor del av det totale 

krimstoffet i papiravisene (26 %), jf. øverste diagram. 
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Vi merker oss samtidig at sportskategorien er størst på begge plattformer uten å behøve 

å låne spesielt mye fra motparten. Her produseres det uansett så mye stoff at både papir og 

nett har mye å ta av.  

 

 

 

   

Figur 8.46: Grad av dobbeltpublisering innenfor de respektive stoffområdene. Prosent 

 

 

  

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Papir

Fra nett til papir redigert

Fra nett til papir uendret

Fra papir til nett redigert

Fra papir til nett uendret

Kun papir

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Nett

Fra nett til papir redigert

Fra nett til papir uendret

Fra papir til nett redigert

Fra papir til nett uendret

Kun nett



249 

 

8.24.2 Er de dobbeltpubliserte nyhetene fysiske eller abstrakte? 

 

 

Figur 8.47: Fordelingen av fysiske og abstrakte forhold i nyhetene i ulike typer distribusjon. 

Prosent  

 

Figur 8.47 viser at det er en sammenheng mellom hvordan nyheten distribueres på tvers av 

plattformene, og hvor fysisk eller abstrakt den er. Ikke overraskende er det en klar overvekt av 

abstrakte nyheter blant de papirnyhetene som senere legges ut på nett (til sammen 85 % – 29 

prosentpoeng mer enn den generelle andelen i papiravisene tilsier, jf. figur 8.48). I den grad 

papirsaker om fysiske hendelser legges ut, oppdateres de i all hovedsak før publisering.  

Når papiravisene trykker gårsdagens nettsaker, derimot, gjelder det særlig fysiske 

hendelser (til sammen 56 %162 – 11 prosentpoeng over den generelle andelen). De aller fleste 

av disse blir redigert ned til mindre saker, ofte notiser.  

Dette er et viktig korrektiv til det tidligere avsnittet om fysiske vs. abstrakte 

nyhetssaker, der jeg fant at fordelingen var nokså jevn. Vi ser nå at nettavisene er viktige for 

papiravisenes rapport om den fysiske gårsdagen; nesten hver tredje nyhet av denne typen  

(30 %) er hentet fra nettet. Samtidig kommer dagens papiravis med abstrakte perspektiver 

som nettavisene kan dra nytte av. 13 % av nettavisenes abstrakte nyheter kommer opprinnelig 

fra papir.     

 

                                                 
162 Tallet øker til 58 % om vi avrunder alle delsummene under «fysisk hendelse», som i tabell 8.35 (vedlegg 2). 
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Figur 8.48: Fordeling av fysiske og abstrakte forhold i dobbeltpubliserte nyheter. Avvik i 

prosentpoeng  

 

Samtidig mener Skjalg Engebø at vi framover vil få se flere abstrakte nyheter som starter på 

nett, iallfall i Aftenposten: 

Det du vil se nå, hvis du hadde gått inn i forskjellen før og etter nyttår [2013], det er at veldig ofte 

kan en abstrakt nyhet – et utspill – bli publisert på nett først, og så står det i papir dagen etterpå. 

Det er fordi vi mener det er strategisk lurt å gjøre det på den måten. Da får vi mest trøkk, mest 

oppmerksomhet, særlig på utspill. Hvis det er en kronikk, kan det være at vi har fulgt den opp med 

en nyhet i papir dagen etterpå, i tillegg til kronikken, og at den også blir publisert på nett. Vi 

prøver å legge et løp for det, særlig på utspill, prøver å legge et nyhetsløp for å sikre at vi får mest 

mulig oppmerksomhet totalt sett, at vi eier nyheten. (Skjalg Engebø, intervju 10.12.2013)   

Et slikt nyhetsløp kan for eksempel bestå i at Aftenposten.no lager et forhåndsinnspilt tv-

program med debatt rundt en utvalgt kronikk («Agenda»), som nettavisa kan legge ut i samme 

øyeblikk som kronikken publiseres. Slik håper Aftenposten å synliggjøre at det var nettopp de 

som kom med utspillet først, før konkurrentene plukker det opp og lager sine egne nyheter om 

det (Skjalg Engebø, intervju 10.12.2013).  
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8.24.3 Hvilke nyhetsrammer dobbeltpubliseres? 

 

 

Figur 8.49: Fordelingen av nyhetsrammer i ulike typer distribusjon. Prosent 

 

 

Figur 8.50: Fordeling av nyhetsrammer i dobbeltpubliserte nyheter. Avvik i prosentpoeng 
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Nettavisene legger først og fremst ut konfliktstoff fra papiravisene, mens papiravisene henter 

fortellende nyheter fra nettavisene. Dette gjenspeiler trolig tendensen med abstrakte og 

konkrete nyhetshendelser.  

Andelen nyheter i kategorien «utspill/konflikt» er 22 prosentpoeng høyere blant stoffet 

som legges ut på nett, enn i papirnyhetene totalt. Nesten halvparten (46 %) av de 

fellestekstene som først trykkes på papir, er av denne typen. På annenplass – et godt stykke 

bak – kommer papiravisenes kritiske journalistikk, som utgjør 10 % av papirnyhetene som 

legges ut på nett, det vil si 6 prosentpoeng mer enn den andelen slike saker utgjør i papiravisa 

totalt. Fortellende nyheter, derimot, finner vi hele 35 prosentpoeng mindre av i de 

dobbeltpubliserte sakene, sammenliknet med helheten i papiravisene – de er antakelig blitt for 

uaktuelle, hvis ikke nettavisene allerede har dekket dem på sin egen måte. Riktignok er mange 

av disse papirsakene små notiser som nettavisene uansett ikke har mye nytte av, men selv uten 

notisene er det en nedgang på nesten 20 prosentpoeng.  

For nettavisenes del gjelder det motsatte: Papiravisene låner en andel fortellende 

nyheter som ligger 13 prosentpoeng høyere enn andelen av det totale nettnyhetsmaterialet. 

Papiravisene er minst interessert i nettavisenes utspill- og konfliktsaker; der ser vi en nedgang 

på 6 prosentpoeng.  

Resultatene tyder på at papir- og nettavisene fyller ulike støttefunksjoner for hverandre. 

Papiravisene hjelper nettavisene med kritisk research, som gir populært nettstoff og kan være 

tidkrevende å jobbe fram. Et eksempel kan være VGs nyhet om at politiet heretter må gi 

samme straffereaksjon uavhengig av hvor mange usikrete barn du har i bilen, siden nye regler 

foreskriver forelegg framfor gebyr. Nettavisene hjelper på sin side papiravisene med å holde 

seg oppdatert på det siste døgnets faktiske hendelser, og bidrar med råmateriale til kortere 

sammendrag eller utfyllende bakgrunnsartikler. Aftenposten.nos referat fra hockeykampen 

mellom Stavanger Oilers og Vålerenga er ett av mange eksempler.  

Informantene støtter i hovedsak forklaringen over. Frode Hansen i Dagbladet tror 

dessuten konfliktorienterte nettnyheter såpass sjelden trykkes på papir fordi papiravisa egner 

seg bedre til å oppsummere, forklare og konkretisere diskusjonen: 

Det er ofte hos oss at vi prøver å – ta politiske saker, da – prøver å dra det videre i papir med 

«what’s in it for me»-varianten. Hva betyr det for meg? Altså, hva betyr det at arveskatten går 

opp? Eller blir tatt vekk? Hva betyr egentlig det når Siv Jensen holder pressekonferanse? Da er det 

nettsaken hele dagen, de krangler om arveskatt og budsjettkrangel med Arbeiderpartiet og bla bla. 

Mens i papir så er plutselig saken «Hva betyr det for deg?». «Fra nyttår så slipper du å betale», 

«sparer så og så mye penger». (Intervju 18.12.2013)163 

 

  

                                                 
163 Se også diskusjonen om politiske saker i avsnitt 8.5. 
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8.24.4 Hvor gjennomarbeidete saker dobbeltpubliseres? 

 

 

Figur 8.51: Gjennomsnittlig antall meningsbærende kilder i ulike former for distribusjon  

 

Det beste målet vi har på grundigheten i sakene i dette materialet, er antall meningsbærende 

kilder (figur 8.51 og tabell 8.37, vedlegg 2). Det sier naturligvis fryktelig lite om helheten i 

tekstene, men kan være en pekepinn på om det er de letteste eller tyngste sakene som lånes på 

tvers av plattformene.  

Vi husker at papirnyhetene i gjennomsnitt hadde 1,9 meningsbærende kilder per sak, 

eventuelt 2,9 hvis vi så bort fra notisene. De papirnyhetene som publiseres direkte på nett uten 

endringer, har et snitt på 4,3 kilder om vi ser på papirmaterialet, og 4,2 om vi ser på 

nettmaterialet. De som publiseres med endringer, har i utgangspunktet et snitt på 2,8 kilder 

idet de forlater papiravisa. Nettsakene som stammer fra papiraviser, har et snitt på 3,2 kilder 

etter redigering. Til sammen tyder dette på at nettavisene er mest interessert i papirnyheter 

som har flere kilder enn gjennomsnittet, og de sakene som ikke har så mange kilder, blir 

gjerne utvidet før de legges ut på nettet. Et eksempel kan være VGs dobbeltside «Slik ble han 

funnet», der seks papirjournalister snakker med ulike vitner til Niels Hertzbergs dødsfall i 

Brasil. Saken har fem kilder og ble publisert på VG Nett uten endringer. En sak som ble 

utvidet på nett, er Dagbladets intervju med lederen i Den sudanske forening, Morton Zakaria, 

i forbindelse med en spionsak. I nettversjonen har Dagbladet.no fått plass til ekstra 

opplysninger hentet fra Vårt Land.  

Det er logisk at saker som trykkes på papir først, ofte er prioriterte og gjennomarbeidete 

egensaker. Da er det minst fare for at konkurrentene skal komme først med nyheten. Alle 

informantene bekrefter dette. Det springende punkt er om slike saker skal legges ut gratis på 

nett i det hele tatt, jf. kapittel 5.  
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Nettnyhetene har i gjennomsnitt 2,4 meningsbærende kilder, eventuelt 2,6 hvis vi ser 

bort fra notisene. De nettsakene som trykkes uendret på papir, har i gjennomsnitt 2,3 (3,0 i 

papirmaterialet og 1,9 i nettmaterialet). Nettnyheter som redigeres om av papirredaksjonen, 

har i snitt 2,6 kilder idet de forlater nettet, men er skåret ned til 1,7 når de kommer på trykk. 

Over halvparten (56 %) har da blitt notiser. Dette tyder på at papiravisene velger ut ganske 

gjennomsnittlige nettnyheter hva kildebruk angår, og at det normalt fins et tak for hvor 

omfattende de kan være før de må redigeres ned. En typisk nyhet som forkortes på papir, er 

Aftenposten.nos sak om hvordan et spesialskrevet Donald-hefte skal lære barn om nettvett. 

Saken har fire kilder på nettet, men bare én i neste dags papiravis. 

  

8.25 Oppsummering og diskusjon 

8.25.1 Forskjeller mellom plattformene 

Det mest generelle funnet i denne delstudien er også det mest uventede: Hvor forskjellige 

nett- og papirnyheter er, avhenger av om vi inkluderer alle publiserte saker, eller om vi bare 

ser på de store sakene. I tabell etter tabell har vi sett at forholdet endrer seg hvis vi stryker de 

korteste sakene, notisene. Men hvilken retning forholdet endrer seg i, avhenger av hvilken 

type variabel vi studerer. 

 For variabler som primært koder for hva slags nyhetssak vi har med å gjøre, og 

hvordan journalisten har arbeidet, er forskjellen mellom nett og papir liten om vi inkluderer 

notisene. Det gjelder særlig variablene «innenriks/utenriks», «opphav», «fysisk/abstrakt», 

«metode», «casevinkel», «hovedbilde fra situasjonen» og «skildring i brødtekst». Riktignok 

angår de to sistnevnte først og fremst presentasjonen, men slik presentasjon forutsetter ofte en 

bestemt arbeidsmåte, nemlig feltarbeid. Dette tyder på at begge plattformer i utgangspunktet 

deler noen felles verdier for hva slags saker som bør bli nyheter, og hvordan journalisten bør 

arbeide. Men fordi papiravisa har et begrensa antall sider, må redaksjonene der prioritere 

hardere og skjære enkelte saker som kunne blitt – eller har vært – lengre artikler på nett, ned 

til notiser. Ser vi bort fra notisene, trer disse forskjellene fram:164 

 Nettavisene har flere utenriksnyheter. 

 Nettavisene henter flere nyheter fra byråer og konkurrerende medier. 

 Nettavisene har flere fysiske hendelsesnyheter. 

 Nettavisene driver mindre feltarbeid. 

 Nettavisene vinkler sjeldnere på en case. 

 Nettavisene har sjeldnere et hovedbilde fra situasjonen.  

 Nettavisene har sjeldnere skildring i brødteksten. 

                                                 
164 Se forbehold og presiseringer for alle disse og kommende konklusjoner i avsnittet der den enkelte variabel 

gjennomgås. 
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Med andre ord kan vi litt karikert si at papiravisene løfter fram abstrakte, nasjonale 

egensaker der journalisten har vært ute i felten og viser det i teksten, for eksempel ved å bruke 

en case. Nettavisene har også slike saker, men trenger ikke av den grunn å nedprioritere andre 

typer nyheter på samme måte. 

For variabler som primært koder for hvordan nyheten blir presentert, er mønsteret det 

motsatte av det vi så ovenfor. Her kan ofte plattformene se forskjellige ut når vi inkluderer 

samtlige nyheter, mens forskjellene blir mindre om vi stryker notisene. Først og fremst gjelder 

det variablene «nyhetsramme»165, «antall bilder», «person viktig i hovedbilde» og «deiksis» i 

ulike varianter. Det reflekterer trolig at papirnotisene har et fysisk format som stenger for en 

del presentasjonsgrep nettavisene står friere til å ta. Om vi stryker notisene, ser vi at særlig 

disse forskjellene minker eller viskes helt ut: 

 Nettavisene preges oftere av konfliktstoff og fortellinger, mens papiravisene 

dominerer innenfor kritisk journalistikk og forklarende nyheter.  

 Nettavisene illustrerer flere saker og bruker oftere fotografier. 

 Nettavisene bruker oftere sitater og de fleste former for deiksis i tittel og ingress. 

I disse tilfellene blir forskjellene ikke bare mindre, de får også motsatt fortegn: 

 I totalmaterialet har nettavisene flest personorienterte hovedbilder og flest bilder per 

sak, men uten notiser har papiravisene marginalt flest.  

 I totalmaterialet har nettavisene flest kilder per sak, men uten notiser har papiravisene 

flest. 

 I totalmaterialet har nettavisene flest undersaker, men uten notiser har papiravisene 

flest. 

Ovenfor forutsetter jeg at det først og fremst er statistikken for papiravisene som påvirkes av 

notisene. Vi har sett gjennomgående tegn på det i tabellene; nettavisenes tall blir som regel 

nokså like om vi stryker notisene, mens papiravisenes tall kan forandres radikalt. Det henger 

sammen med at jeg har definert «notis» primært ut fra lengde – særlig på nett – og ikke ut fra 

for eksempel vesentlighet, aktualitet eller journalistisk grundighet (jf. avsnitt 7.3.3.1). I avsnitt 

8.6 var jeg inne på hvor forskjellig funksjon korte saker kan ha på nett og papir: Jo viktigere 

en hendelsesnyhet er, desto større er sannsynligheten for at nettavisa legger den ut 

umiddelbart, selv om teksten foreløpig bare består av et par linjer. Dessuten kan en nettnyhet 

med få tekstlinjer likevel tilby et rikt innhold via lenker eller integrert video, for å nevne noe. 

Derfor gir det i praksis begrenset mening å operere med «notis» som sjangerbetegnelse på 

nett, med mindre vi kan sette opp relevante kriterier for funksjon i tillegg til form og muligens 

innhold.  

                                                 
165 Det kan diskuteres i hvilken grad variabelen «nyhetsramme» gjelder presentasjonen av stoffet, men det er 

opplagt at notisformatet favoriserer enkelte rammer framfor andre. En kort, narrativ hendelsesnyhet får plass, 

men ikke en kritisk avsløring, jf. avsnitt 8.14.    
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Samtidig vil jeg forsvare verdien av å ha med papirnotisene i statistikken. De angir et 

interessant mellomnivå mellom de nyhetene som er høyt prioritert, og de som er valgt helt 

vekk, og nettnyhetene påvirker i høy grad hva som sluses til dette mellomnivået. Når en nyhet 

henvises til notisplass på papir, er det ofte en direkte følge av at samme sak ble dekket på nett 

dagen før og anses som relativt kjent. Dermed ser vi at nyhetsdekningen på den ene 

plattformen kan påvirke sjangervalget på den andre. Det kan være en viktig kontekstuell 

faktor å ha i bakhodet når vi skal gjøre kvalitative analyser (se f.eks. avsnitt 9.9.5).  

Dessuten må vi ta høyde for den funksjonen notisene skal fylle i papiravisa. De er 

viktige som visuelle stoppeffekter, og det er betegnende at de internt ofte betegnes med 

metaforen «plugg», altså noe som tetter et hull (se avsnitt 7.3.3.1). Normen om at en papiravis 

skal ha en viss andel notiser, kan derfor også bidra til at nyheter som neppe noen gang ville 

passert terskelen for å bli et større oppslag, likevel får komme på trykk i notisform. VGs notis 

om at det står oppstilt en kjempestor damefigur ved en vei i Chianti, er et eksempel fra 

materialet. Nettavisene har ikke det samme visuelle behovet for «plugger», men også der 

trengs det «lettere» stoff for å myke opp stoffmiksen på fronten, som kuriøse videosnutter 

eller kjendissladder. Dette er et argument for å inkludere papirnotisene i totalbildet – de 

speiler til dels funksjoner vi også finner på nett, men som der ikke kan avgrenses til «nyheter 

på opptil 15 linjer».  

Noen forskjeller og likheter består for øvrig uavhengig av om vi regner med notiser eller 

ikke. Det gjelder særlig noen hovedtrekk ved variabelen «stoffområde» og noen egenskaper 

ved titler og ingresser. Disse kan dermed peke mot mer gjennomgripende tekstnormer: 

 Nettavisene prioriterer kjendisstoff, papiravisene kulturstoff. Resten av nyhetsstoffet 

fordeler seg ganske likt. 

 De ulike kildekategoriene fordeler seg omtrent likt på papir og nett, men i 

papirnyhetene har journalisten oftere hatt direkte kontakt med kilden selv.  

 Nettavisene bruker flere verb i titlene og utfører en større andel konstative 

språkhandlinger. Papiravisenes titler utfører oftere uklare eller mer flertydige 

språkhandlinger. 

 Nett- og papiravisene henvender seg omtrent like ofte direkte til leseren gjennom 

annenpersonsformer eller imperativ. 

 Nettnyhetene varierer mindre i lengde enn papirnyhetene. På papir er det en større 

andel lange og helt korte saker. 

Dessuten kan vi trekke noen overordnete slutninger fra de variablene der det ikke var relevant 

å kode spesielt for notiser: 

 Nett- og papiravisene dekker mange av de samme sakene, men kun et fåtall av 

tekstene publiseres på begge plattformer. Ofte lager de separate saker.   

 Nettavisene har en større andel nyheter enn papiravisene, men færre originale saker.  
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Mange av tendensene heller i den retningen vi kunne forvente ut fra tidligere forskning, men 

forskjellene er gjennomgående mindre enn antatt.  De fleste hypotesene om forskjeller er 

enten bekreftet med klare forbehold eller avvist. Hvordan skal vi forstå det? 

En mulig slutning er naturligvis at sjangerforskjellene faktisk er ganske små. Det er ikke 

utenkelig at nett- og papiravisene påvirker hverandre gjensidig, og at tilnærmingen bare vil 

fortsette nå som alle de undersøkte avisene har integrert redaksjon. Et slikt resonnement kan 

finne en viss støtte i at ingen av de tre informantene i utgangspunktet så noen vesentlige 

forskjeller i hvordan man skriver nyheter for nett og papir, med unntak av tittel og ingress. 

Journalisten vet heller ikke nødvendigvis hvilken plattform hun skriver for, når alle saker skal 

leveres til både papir og nett.  

Likevel kom det i løpet av alle intervjuene fram en hel del forskjeller i kontekstuelle og 

teknologiske betingelser som etter all sannsynlighet medfører ulike tekstnormer på papir og 

nett. Det at nettavisene kan rapportere løpende og holde dialog med leserne, gjør for eksempel 

at papiravisene må dekke andre aspekter ved hendelsesnyheter og presentere dem annerledes 

om saken skal vekke interesse neste dag. Egne ideer og vinkler blir viktigere på papir, mens 

hurtighet blir viktigere på nett – for å nevne noe. Når statistikken også bekrefter at papir- og 

nettavisene ofte lager separate saker om samme nyhetstema, er det et tegn på at det faktisk 

finnes forskjeller. En alternativ fortolkning av resultatene er dermed at de viktigste 

sjangerforskjellene ikke kan måles kvantitativt, iallfall ikke med de variablene jeg har valgt. 

Det er et tungtveiende argument for at vi trenger kvalitative tilleggsstudier som særlig 

vektlegger tekstenes sosiale funksjon. Nettopp slike studier er det jeg skal gjøre i 

avhandlingens siste del. 

En tredje forklaringsmulighet er at utvalget påvirker resultatene. Valget av analysedager 

har jeg diskutert tidligere (avsnitt 7.3.1), så det skal jeg ikke gå inn på her. Derimot er det 

tydelig at resultatet for en del variabler kunne blitt ganske annerledes hvis jeg hadde sett på 

bare én eller to av avisene. Tendensene går innimellom i ulike retninger og risikerer å utlikne 

hverandre slik at plattformene til sammen framstår som like, mens det fortsatt er klare 

forskjeller mellom nett- og papirutgaven av samme avis. I tittel- og ingresspråket, for 

eksempel, så vi at hypotesen om en mer dialogisk og intimiserende stil på nett stemte godt for 

Aftenposten og Dagbladet, mens VG dro sammenlagttallene i motsatt retning. Hvilken 

konklusjon vi trekker, vil da avhenge av om vi ser på plattformforskjeller innen hvert enkelt 

mediehus eller på den samlete forskjellen mellom plattformene. 

I tillegg til at mange forskjeller var svakere enn forventet, fant vi enkelte tendenser som 

avviker mer direkte fra tidligere studier,166 eller som var overraskende på annet vis: 

 Andelen dobbeltpubliseringer er lavere enn det som er dokumentert tidligere (jf. 

Engebretsen 2007:58, Andenæs 2007:15, Jacobsen 2005:13, Binde 2005:55). To av 

                                                 
166 Her er det viktig å ha i bakhodet at materialet for de sammenliknbare studiene ofte bare er delvis 

sammenliknbart, blant annet fordi utvalget av aviser kan være annerledes. 
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informantene tror likevel det vil bli vanligere å publisere samme tekst på papir og nett 

framover.  

 Kriminal- og ulykkesnyheter er ikke overrepresentert på nett, slik eldre studier viser 

(jf. bl.a. Øvrebø 2012:47, Andenæs 2007:9, Binde 2005:47ff, Andersen 2003:35ff). 

Derimot finner vi mer politikk-, forvaltnings- og samfunnsstoff i nettavisene. 

 Nettavisene bruker ikke færre «maktkilder» enn papiravisene, fordelingen er i praksis 

lik. Derimot finner vi på begge plattformer færre vanlige folk som kilder og desto flere 

eksperter enn før (jf. Øvrebø 2012:52ff, Engebretsen 2007:57f).   

 Aftenposten, VG og Dagbladet siterer hverandre svært sjelden eksplisitt, på begge 

plattformer, selv om de ellers har mange sitatsaker og dekker mange av de samme 

sakene, særlig på nett (jf. Boczkowski 2010, Redden og Witschge 2010).  

 Nettavisene publiserer flere lenker enn tidligere studier har vist, og en større andel av 

dem er eksterne (jf. Engebretsen 2007:63, Dahlen 2008:103, Karlsson 2010:41).  

 

8.25.2 Forskjeller mellom mediehusene 

For flere av variablene så vi at forskjellen var større mellom de tre mediehusene enn mellom 

plattformene. Statistikken kan derfor også si oss noe om hva som særpreger hver enkelt 

redaksjon. 

VG og VG Nett framstår på flere måter som mest selvstendig, konkret og 

konfliktorientert. Det er VG som deler færrest tekster på tvers av plattform, og som i minst 

grad dekker de samme sakene på både papir og nett. Det er det eneste mediehuset som ikke 

lager noen saker basert på nyheter hos de to konkurrentene, og det er VG Netts nyheter som 

oftest blir plukket opp av de andre to nettavisene. VG har flest papirsaker som de er alene om, 

samtidig som VG Nett fanger opp flest av konkurrentenes saker. VG Nett bruker flest kilder 

av de tre nettavisene. 

På både papir og nett er det VG som publiserer flest nyheter om fysiske hendelser, og 

VG har klart mest konfliktstoff av papiravisene. Det er den eneste avisa som har like mye 

konfliktstoff på papir som på nett, der fordelingen er jevnere. Samtidig er det VG som skildrer 

mest på begge plattformer.  

VG Nett har den mest varierte fronten visuelt, i den forstand at bildene konsentreres på 

færre saker, gjerne med flere bilder per sak. Det samme gjelder inne i selve saken, der VG 

Nett i snitt bruker flest bilder, like mange som på papir (men Dagbladet.no bildelegger totalt 

flere saker).  Mens VG på papir utmerker seg ved å ha flest situasjonsbilder, har VG Nett 

færrest av disse. Det særtegner også VG at politikk- og forvaltningsstoffet legges til nettavisa 

i mye større grad enn hos konkurrentene. Andelen slikt stoff på VG Nett er like stor som på 

Aftenposten.no.167  

                                                 
167 Dette er ingen selvmotsigelse. Selv om VG Nett og Aftenposten.no har like mye politikk i nettutgavene sine, 

har VG langt mindre i papirutgaven. Aftenposten fordeler altså stoffet jevnere mellom plattformene. 
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VG Nett gjør for øvrig mest ut av nettavisenes teknologiske affordanser. Her finner vi 

både den mest utbredte bruken av ulike modaliteter, dvs. mest lyd og video, og mest 

interaktivitet i form av lenker, kommentarfelt og avstemninger. Rettssaker o.l. dekkes 

gjennom et eget livestudio der leserne blant annet kan stille spørsmål underveis.  

Til sammenlikning framstår Dagbladet og Dagbladet.no dels som minst ressurssterk av 

de tre avishusene. Det gjenspeiler nok iallfall delvis redaksjonens økonomi og størrelse, som 

er betraktelig mindre enn hovedkonkurrenten VGs (Frode Hansen, intervju 18.12.2013). I 

rene tall produserer Dagbladet både færrest saker totalt og færrest nyheter på begge 

plattformer, selv om Dagbladet.no har den høyeste prosentandelen nyhetsstoff av de tre 

nettavisene. Dagbladet er også det mediehuset som publiserer størst andel av sakene sine på 

nett og papir samtidig.  Både på papir og nett har avisa færrest nyheter den er alene om, og 

den dekker færrest av konkurrentenes saker. Ingen av konkurrentenes nyheter stammer fra 

Dagbladet, samtidig som Dagbladet er den som henter flest saker fra de andre. Papiravisa 

bruker færrest kilder per sak, mens nettavisa er i bunnstrid med Aftenposten.no. Blant 

papiravisene er dagbladredaksjonen sjeldnest ute i felten.  

På den annen side skiller Dagbladet seg klart ut i selve presentasjonen av sakene. 

Dagbladet bruker mest konsekvent bilde i hver sak på begge plattformer og på nettfronten. 

Det samme gjelder mer spesifikt for personbilder. Både på nett og papir bruker Dagbladet 

flest annenpersonspronomen i tittel og ingress, og særlig på nett dominerer Dagbladet i 

bruken av deiktiske markører. Videre finner vi klart flest sitater på Dagbladets papirforside, 

på nettfronten og i selve nettsakenes titler og ingresser. Vi finner også jevnt over flere titler 

som uttrykker meningsytringer, enn hos konkurrentene. 

Dette kan peke mot at Dagbladet henvender seg mer direkte til leserne enn VG og 

Aftenposten, og at diskursen er mer dialogisk. Da er det et paradoks at Dagbladet.no samtidig 

framstår som minst interaktiv på flere områder. Det er denne nettavisa som legger ut færrest 

lenker i nyhetssakene, som sjeldnest åpner for kommentarer under nyhetssakene, og som 

sjeldnest – aldri i dette materialet – holder avstemninger. Nettavisa har likevel et livestudio på 

samme måte som VG Nett, noe Aftenposten.no mangler i dette materialet.168  

Når det gjelder stoffutvalg, ser vi at Dagbladet særlig markerer seg ved å publisere mest 

forbrukerstoff på begge plattformer, og at nettavisa derfor har flere instruerende nyheter enn 

de andre. Dagbladet.no har også betydelig mer kjendisrelatert stoff enn de to andre 

nettavisene. Både nett- og papiravisa har dessuten flest saker som er vinklet direkte på 

kjendiser eller offentlige personers privatliv. Derimot finner vi ikke en eneste sak om 

økonomi eller næringsliv i materialet, verken på papir eller nett. Dagbladet har også færrest 

nyheter som eksemplifiseres med en case, både på nett og papir. Det kan til dels henge 

sammen med at journalistene er så lite ute i felten når de skriver for papir.  

                                                 
168 Livestudioet er ifølge Frode Hansen opprinnelig Dagbladet.nos idé og ble senere plukket opp og 

videreutviklet av VG Nett (intervju 18.12.2013). 
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Aftenposten og Aftenposten.no skiller seg ut ved å publisere mye stoff, vektlegge 

stoffkategorier som gjerne assosieres med vesentlighetskriteriet og pressens samfunnsoppdrag 

(Oltedal 2012, Bjerke 2012:227), og velge en nøktern presentasjonsform.  

Aftenposten publiserer flest saker totalt på både papir og nett disse to dagene, og også 

flest nyhetssaker. Det gjør at papirutgaven får den høyeste prosentandelen nyheter av de tre 

konkurrentene, samtidig som den i antall også trykker marginalt flere tekster som ikke er 

nyheter, enn VG og Dagbladet gjør. Nettavisa får derimot lavest nyhetsprosent av de tre, siden 

meningsstoff utgjør en vesentlig andel også der.  

Papiravisa er den som henter minst fra sin egen nettavis, og som omskriver mest av det 

den henter. Nettavisa virker mer avhengig av papiravisa enn omvendt, særlig når det gjelder 

meningsstoff. Aftenposten er dessuten den papiravisa som fanger opp flest av konkurrentenes 

nyheter, og som bruker flest kilder. Nettutgaven har derimot færrest kilder av de tre, i den 

grad vi skal legge vekt på de små forskjellene her.  

Aftenposten er mest ute i felten både på nett og papir, men skildrer likevel minst og har 

den høyeste andelen abstrakte nyheter på begge plattformer. Sammenliknet med Dagbladet og 

VG handler papirnyhetene i langt større grad om politikk, forvaltning, økonomi og næringsliv. 

Både papir- og nettutgaven har betydelig mindre kriminal- og kjendisstoff enn de to 

konkurrentene. Stoffsamarbeidet med region- og lokalaviser gir riktignok Aftenposten.no den 

høyeste sportsandelen blant nettavisene, men disse samarbeidssakene er sjelden tilgjengelig 

via fronten og prioriteres dermed lavt. Papirutgaven har flere deskriptive og kritiske nyheter 

enn VG og Dagbladet, og instruerende nyheter forekommer ikke på noen plattformer. Både på 

papir og nett har Aftenposten flest casevinklinger og færrest vinklinger på kjendisstatus og 

offentlige personers privatliv. 

Aftenposten er jevnt over mest tilbakeholden med foto og illustrasjoner på både papir 

og nett. Nettutgaven bruker dessuten færrest personbilder på nettfronten, om enn noen flere i 

selve sakene, og papirutgaven har færre personbilder i nyhetssakene enn VG og Dagbladet 

har. Titler og ingresser framstår som mer nøkternt konstaterende enn konkurrentenes. I alle 

sammenhenger finner vi flest konstativer hos Aftenposten. Deiktiske markører har ingen stor 

plass i titler og ingresser, bortsett fra referanser til andre dager. Særlig diskursiv deiksis er 

sjelden. Aftenposten bruker også klart minst imperativ og annenpersonspronomen i alle titler 

og ingresser. I selve sakene er det også Aftenposten som har færrest sitater i tittel og ingress, 

uansett plattform. Noen flere er det på nettfronten, og det gjenspeiler kanskje at 

Aftenposten.no er den nettavisa som oftest lager en annen tittel på fronten enn i selve saken.  

 

8.25.3 Særtrekk ved nyheter som dobbeltpubliseres 

Undersøkelsen har også vist at enkelte nyheter er mer attraktive for naboplattformen enn 

andre. Satt på spissen kan vi si at papirsaker om kjendiser, politikk og forvaltning har størst 

sjanse for å legges ut på nett. Sakene bør være abstrakte, kilderike og gjerne kritiske eller 

konfliktorienterte. Papiravisene trykker derimot nettsaker om krim og kultur. De bør helst 
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omhandle fysiske hendelser og være av fortellende karakter. Er saken for kilderik, blir den 

skåret ned før den trykkes. Mange blir notiser. 

I den andre enden av skalaen finner vi de sakene som sjeldnest blir publisert på begge 

plattformer. Papirsaker om kultur og kuriosa er ikke interessante for nettutgaven. Det samme 

gjelder fysiske hendelser, saker av fortellende karakter og nyheter med få kilder. Nettavisene, 

på sin side, får særlig beholde forbrukerstoffet og nyheter om politikk og forvaltning for seg 

selv. Er saken i tillegg abstrakt og omhandler et utspill eller en konflikt, er det lite sannsynlig 

at den trykkes på papir neste morgen. 

Som vi har sett, må disse konklusjonene leses med en stabel forbehold. Ser vi bare på 

antall tekster, er det for eksempel flest sportssaker som vandrer begge veier. Likevel vil disse 

prototypene på saker som det er henholdsvis vanlig og uvanlig å dobbeltpublisere, være til 

hjelp når jeg skal velge gode teksteksempler for kvalitativ analyse i neste del av avhandlingen.  
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9 Casestudie 1: En diskursiv kløft. Oppfølging av samme 

nyhetssak på papir og nett  
 

9.1 Formål og problemstilling 

I denne casestudien skal jeg først bruke resultatene fra innholdsanalysen til å velge ut et 

prototypisk eksempel på en nyhetssak som publiseres på både papir og nett innenfor samme 

mediehus. Så skal jeg gjøre en kvalitativ analyse av teksten for å undersøke hvilken mening 

den skaper i sine respektive kontekster på papir og nett. Med denne analysen som bakteppe 

skal jeg så se systematisk på hvilke oppfølgingssaker saken genererer på henholdsvis på papir 

og nett, fortsatt innenfor samme mediehus. Er det noen forskjell i hvilke perspektiver og 

opplysninger som tilbys henholdsvis nettleseren og papirleseren etter hvert som saken utvikler 

seg? Og kan slike forskjeller i tilfelle forklares med sjangerteori? 

I avsnitt 8.24 så vi at det var aller vanligst at en papirsak ble lagt ut på nett uten 

endringer dersom nyheten handlet om en kjendis, var abstrakt og konfliktorientert og 

inneholdt flere kilder enn gjennomsnittet (4,3 mot 2,9 uten notiser). Nettopp en slik sak kunne 

vi lese i VG 9. januar 2013. Hele side 13 i papiravisa var satt av til en utspillssak som skulle 

komme til å vekke kraftige reaksjoner. Den kjente fiolinisten og motebutikkgründeren Marte 

Krogh kritiserte angivelig mødre som trener for lite etter fødselen – «Ta dere sammen og tren 

mer!» var VGs tittel. Nyhetsartikkelen bygger på et sitat fra bladet Mamma, der Krogh i et 

portrettintervju skal ha sagt at altfor mange mødre gir opp treningen når de får barn: «– Det 

tror jeg ikke er sunt. Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må bare 

ta seg sammen.» VG forteller at utsagnet har skapt reaksjoner på Twitter, og intervjuer Eli 

Rygg og Lisa Tønne om saken. Disse er sterkt kritiske til det de oppfatter som utidig 

innblanding i andre folks hverdag. Oppslaget inkluderer tre sitater fra Twitter pluss en 

undersak der Marte Krogh får kommentere kritikken. Saken har altså tre muntlige og minst 

fire skriftlige kilder.169 Også VG Nett publiserte saken samme morgen, med minimale 

endringer (se avsnitt 9.5). Alt dette stemmer godt overens med statistikken i kapittel 8.  

Nyheten genererte en rekke oppfølgingssaker, både på VGs egne plattformer og i 

konkurrerende medier. Mange framholdt at Krogh, som var samboer med finansmannen Jan 

Haudemann-Andersen, fra sin overklasseposisjon ikke burde rette urealistiske oppfordringer 

om trening til allerede hardt pressete småbarnsmødre. Etter tre uker måtte imidlertid VG 

vedgå at hele debatten bygde på en misforståelse: Krogh hadde aldri ment å be andre ta seg 

sammen – sitatet fra portrettintervjuet var tatt ut av sammenhengen og feiltolket av både 

journalister og lesere. Redaksjonen publiserte følgende dementi på papir og nett 1. februar, 

under tittelen «VG beklager overfor Marte Krogh»:  

                                                 
169 Mamma-intervjuet og de tre tvitringene er åpne kilder. I tillegg ligger det implisitt at journalisten har 

konsultert Kapitals «riking-liste», men den informasjonen kan være framskaffet indirekte. Tidligere 

nyhetsoppslag kan i teorien også regnes som kilder.  
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I bladet Mamma nummer 11, 2012, ga Marte Krogh et lengre intervju om hvordan hun opplever å 

være mor. I intervjuet gjengis følgende passasje: 

     – Liker du å trene? 

     – Nei, jeg synes det er helt jævlig. Både å trene og etterpå. 

     Hun synes hun ser altfor mange mammaer som gir opp når de får barn. 

     – Det tror jeg ikke er sunt. Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må 

bare ta seg sammen. 

     I en artikkel i VG 9. januar som omhandlet intervjuet i Mamma, var tittelen «Marte Kroghs 

oppfordring til norske mammaer: Ta dere sammen og tren mer!».  

     På VG Nett samme dag var tittelen «Finansfrue Marte Krogh: Ta dere sammen og tren mer!» 

     VG ser at tittelen gir inntrykk av at Marte Krogh har sagt det som står i tittelen. Hun har ikke 

formulert seg slik. VG beklager å ha tolket utsagnet «man må jo bare ta seg sammen» til å bety at 

Marte Krogh løfter en pekefinger mot andre kvinner, uten å spørre henne om det var det hun 

mente. 

     I løpet av dagen 9. januar ga Krogh beskjed til VG om at hun mente seg feilsitert. Denne 

opplysningen kom ikke på trykk, noe den selvsagt burde gjort. Det beklager vi.  

     Sakene i VG skapte stor debatt. I den grad VGs tittel førte til debatt på et uriktig grunnlag, 

beklager vi det og den belastningen det har medført for Krogh. 

Saken er dermed ikke bare prototypisk for dobbeltpubliseringer på papir og nett; den er 

dessuten interessant fordi den måtte dementeres. Da blir det ekstra relevant å undersøke i 

hvilken grad de respektive plattformene underveis inviterte leserne til å gjøre seg opp 

alternative oppfatninger av saken. Var det like mye å dementere på begge plattformer? 

I analysen av den første, dobbeltpubliserte nyheten skal vi konsentrere oss om hvordan 

misforståelsen oppstod. Selv om VGs dementi fikk stor oppmerksomhet og mange oppfattet 

det som en betimelig oppreisning til Krogh, etterlater det flere ubesvarte spørsmål: Hvorfor 

tolket VG egentlig uttalelsen om mødres trening slik de gjorde? I hvilken grad førte VGs tittel 

til debatt på et uriktig grunnlag? Var det ikke meningen at leserne skulle få inntrykk av at 

Marte Krogh hadde sagt det som stod i tittelen? Og ville saken ha vært uproblematisk om 

Krogh bare hadde blitt sitert korrekt i overskriften, slik dementiet antyder?   

Jeg vil ta utgangspunkt i at det etiske uføret VG havna i, ikke bare er et formelt 

spørsmål om korrekt sitering og samtidig imøtegåelse, slik dementiet kan gi inntrykk av. 

Minst like viktig er det å spørre hvilke aspekter ved saken som utløste nyhetsrefleksen hos 

VG, og undersøke hvordan nyheten søker å vinne legitimitet og troverdighet gjennom å 

basere seg på bestemte verdinormer og samfunnsforståelser. Slik kan vi diskutere hvordan 

teksten skriver seg inn i en etablert måte å lage nyhetsjournalistikk på som påvirker både 

produksjonen og fortolkningen av teksten som helhet, og som dessuten har konsekvenser 

utover dette ene eksempelet. Selv om denne diskursive praksisen ikke nevnes i dementiet, er 

den betydelig viktigere for hvilket bilde VG konstruerer av Marte Krogh, enn det 

nyhetsoverskriften er alene. Vi kan derfor stille følgende forskningsspørsmål til den første 

saken:  

 Hva kjennetegner diskursen som VG presenterer Marte Kroghs utsagn gjennom, og 

hvordan påvirker denne diskursen hvilket bilde vi får av Krogh og utsagnene hennes?  

 Finnes det konkurrerende diskurser som tillegger samme eller liknende utsagn en 

annen betydning?  
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 Hvordan kan i tilfelle VGs diskursive valg best forstås, og hvilke sosiokulturelle 

konsekvenser kan det tenkes å ha? 

Svarene på disse spørsmålene – og dermed analysen av den første saken – vil utgjøre 

konteksten for den påfølgende hoveddelen av casestudien, nemlig analysen av VGs egne 

oppfølgingssaker i perioden fram til saken ble dementert. Her er jeg mest interessert i 

sjangerbetingete forskjeller mellom papir og nett. Derfor stiller jeg forskningsspørsmålene litt 

annerledes i denne delen: 

 Hvordan skiller oppfølgingssakene på VG Nett om Marte Krogh seg fra 

oppfølgingssakene i VGs papirutgave, særlig med henblikk på representerte diskurser 

og tilførte bakgrunnsopplysninger? 

 I hvilken grad kan forskjellene knyttes til sjanger? 

 Hvilke sosiokulturelle konsekvenser kan eventuelle sjangerforskjeller tenkes å ha? 

 

9.2 Tidligere forskning på nyhetsdiskurser, VG og sitatbruk 

Min analyse tar for seg hvordan meningen i nyhetstekster formes av sjangernormer og 

diskursive valg. Mer spesifikt tar jeg for meg nyhetstekster i VG, og enda mer spesifikt et 

sakskompleks der det grunnleggende nyhetspoenget er basert på et sitat fra en annen 

journalistisk tekst. På hvert av disse tre nivåene fins det tidligere studier å bygge på. 

Aslaug Veum (2008:211) viser i sin doktoravhandling hvordan Dagbladet fra 1925 til 

1995 utviklet en stadig mer selvstendig nyhetsstemme på førstesiden. Selv om språket kan 

virke nøytralt på overflaten, brukes de multimodale ressursene til å presentere et bestemt 

virkelighetsbilde. Diskursen er med andre ord ikke nøytral. Veum mener de moderne 

medienes evne til å legitimere og naturliggjøre sin egen posisjon i tekstene er en konsekvens 

av at journalistikken er blitt profesjonalisert, og hun ser dette som en viktig maktfaktor i 

pressen. En tilsvarende utvikling finner Harald Hornmoen (2010) i sin diakrone studie av 40 

års forskningsjournalistikk i VG og Aftenposten: Forskningen presenteres i stigende grad 

gjennom avisas egen stemme og diskurs, som riktignok forblir temmelig ukritisk til forskernes 

autoritet. De senere årene har det kommet en rekke andre empiriske analyser av hvordan 

diskursen i norske medier preger framstillingen på ulike felter, se f.eks. von der Lippe (2005) 

og Brock og Fasting (2009) om kjønn og idrett, Tønder (2009) om kjønn og skole, Haarr 

(2009) om kultureliten, Nerisrud (2008) om voldtekt, Middelthon (2007) om 

funksjonshemmede og Eide og Simonsen (2008) om den ikke-vestlige verden i et diakront 

perspektiv. I Hågvar (2007a) viser jeg selv hvordan norske aviser har en tendens til å plassere 

tekstens empiriske deltakere (lottovinnere, fotballspillere, polakker, kostholdseksperter etc.) i 

bestemte roller (offer, skurk, helt etc.) for tilpasse fortellingen til en gitt diskurs. Det er likevel 

sjelden slike studier skiller systematisk mellom dekningen på papir og nett, og jeg kjenner 

ikke til noen studier som spesifikt sammenlikner dekningen av samme sak på de respektive 

plattformene.  
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Studier som omhandler VG, finner gjerne at nyhetsdiskursene der retter seg mot «den 

lille mann» som modelleser, og at VG iscenesetter seg selv som dennes samarbeidspartner og 

forsvarer (Hågvar 2003:348ff, Stang 2006:104, Eide 1995:374ff, Wærstad 1993:90)170. 

Hornmoen (2011:59ff) viser hvordan VG på nyhetsplass dekket svineinfluensaen gjennom en 

krisediskurs preget av patosfylte offerhistorier, der VG selv kunne innta rollen som helten 

som ordnet opp på vegne av folk flest. På kommentarplass manet VG derimot til besinnelse 

mot den samme fryktretorikken, noe som tyder på at nyhetsdiskursene deres ikke 

nødvendigvis gjelder for kommentarsjangrene (se også Lindholm 2004:120). Lauritzens 

(2011:97) analyse av VGs diskurser om Sarah Palin dokumenterer hvordan avisas dekning 

over tid nedprioriterer «politikerdiskursen» til fordel for «mors-» og «blondinediskursen», 

altså diskurser som framhever privatliv, personlighet og utseende og har kommersiell 

salgsappell.  

Journalistikk som bygger på rekontekstualiseringer av andre mediers tekster, bør det 

forskes mer på. Jeg kjenner ingen diskursanalyser som spesifikt tar for seg nyheter som er 

spunnet rundt sitater fra andre medier, til tross for at slike saker er svært vanlige, ikke minst i 

nettjournalistikken (Journalisten.no 4.3.2013). Steensen (2009c:20) har imidlertid vist 

hvordan samtlige sitater i en featureartikkel på nett kan spores tilbake til helt andre 

journalistiske diskurser og sjangere gjennom flere ledd. Analysen av åpningssaken nedenfor 

tar opp samme fenomen i nyhetsjournalistikken. Dessuten vet vi at kildekritikken kan være 

svak når nyhetsjournalister får muligheten til enkelt å låne en tilsynelatende god sak fra andre. 

Ytreberg (2012:96) har dokumentert hvordan pressemeldinger ofte ukritisk blir publisert som 

nyheter i norsk presse, særlig av nyhetsbyråene. Tidspress og inntjeningskrav får mye av 

skylda. Det er liten grunn til å tro at kildekritikken skulle være sterkere når man henter stoff 

fra nyhetsmedier, eller mammamagasiner, for den saks skyld. Likevel er det forskjell på å 

plagiere en pressemelding og å klippe ut et sitat fra et annet intervju og lage en nyhet av det 

med egne kilder. Kroon (2006:179) har vist hvordan svenske aviser rekontekstualiserer utdrag 

fra egne intervjuer med politikere ved å løsrive et sitat fra sammenhengen og plassere det i en 

snakkeboble på førstesiden. Grepet gjør ofte at politikerne framstår som latterlige eller naive, 

og sitatet kan få en annen mening enn i originalkonteksten. Ifølge Nylund (2006:161) 

fungerer sitater i nyhetstekster dessuten ofte som en kvalifisering av at oppslaget har 

nyhetsverdi. En sitattittel underforstår automatisk at det som sies, er nyhetsverdig.  

Det vil med andre ord stemme godt med tidligere forskning om VG tilkjennegir en sterk 

egenstemme i det innledende Marte Krogh-oppslaget, om den dominerende diskursen inntar 

«den lille mann»s perspektiv og fokuserer på Marte Kroghs personlighet og privatliv, og om 

utsagnene hennes er klippet relativt ukritisk fra Mamma og rekontekstualisert på en måte som 

gir dem en annen betydning enn opprinnelig, for å skape kommersiell nyhetsverdi.    

 

                                                 
170 Stang (2006), Eide (1995) og Wærstad (1993) er riktignok ikke diskursanalyser. 
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9.3 Materiale og metode 

Jeg har brukt søkestrengen «Marte Krogh» i Atekst for å finne alle VGs papir- og nettsaker 

som omhandler henne fra den første saken ble lansert 9.1.2013 – heretter kalt åpningssaken – 

og til redaksjonen dementerte saken 1.2.2013. Utenom åpningssaken og dementiet utgjør det 

omkring fem saker på papir og sju saker på nett, litt avhengig av hva jeg definerer som egne 

saker og ikke. Her inkluderer jeg også kommentarstoff for å gi et mest mulig komplett bilde 

av dekningen. At nettsakene er lastet ned i etterkant, innebærer dessverre at jeg ikke har 

tilgang til de tidligste versjonene av tekstene. Henvisningene på fronten har jeg heller ikke fått 

studert, siden Atekst ikke arkiverer nettfronter. Jeg tror likevel de tekstversjonene jeg sitter 

med, er egnet til å belyse noen grunnleggende likheter og forskjeller mellom plattformene.   

Sakene jeg refererer fra andre medier, er også funnet via Atekst. Jeg kommenterer ikke 

samtlige omtaler saken fikk, men velger ut noen eksempler som er spesielt relevante for å 

kontekstualisere VGs dekning. 

Selv om jeg stiller litt ulike forskningsspørsmål til åpningssaken og de påfølgende 

oppfølgingssakene, er den metodiske tilnærmingen den samme. Jeg baserer meg på kritisk 

diskursanalyse (CDA) slik metoden er beskrevet i kapittel 3 og 4, dvs. den sosialsemiotisk 

funderte retningen i tradisjonen etter bl.a. Fairlough (1992, 1995a, 1995b). Samtidig minner 

jeg om at «kritisk» ikke innebærer at jeg har en ideologisk eller politisk agenda bak analysen, 

slik bl.a. Widdowson (1995, 1998) advarer mot. Tilknytningen til CDA ligger i at jeg gjør 

detaljerte analyser av språklige og visuelle valg og spør hvordan den diskursive praksisen jeg 

observerer, kan bidra til å legitimere eller bryte med sosiale strukturer i samfunnet.  

De språklige valgene kartlegger jeg med verktøy fra tekstlingvistikken. Samtidig er det 

viktig at tekstanalysen er multimodal, altså at både verbale, visuelle og eventuelle auditive 

modaliteter regnes som en del av teksten. Derfor supplerer jeg lingvistikken med Kress og van 

Leeuwens visuelle grammatikk (2006), jf. avsnitt 3.2.4. Både den språklige og den visuelle 

analysen bygger i praksis på Hallidays tre metafunksjoner: den ideasjonelle, den 

mellompersonlige og den tekstuelle. Det vil si at enhver tekst etablerer henholdsvis bestemte 

forståelser av verden, bestemte sosiale relasjoner og bestemte sammenhenger mellom 

tekstkomponenter og deres kontekst (se kapittel 3, jf. også Halliday 2014:30f, Fairclough 

1992:64, Kress og van Leeuwen 2006:15).   

I tekstanalysen legger jeg hovedvekta på å analysere stemmer i teksten, både måten 

kildene representeres på, og hvordan journalistens egen stemme er representert. Det blir en 

analyse av det Raddum og Veum (2006:141) kaller stemmene-i-teksten. I tillegg har jeg et 

blikk for den overordnete tekstuelle stemmen i mer bakhtinsk forstand, som jeg kaller VG-

stemmen (Raddum og Veum 2006:144, Bakhtin 1998 [1979]).171 Til sammen innebærer dette 

blant annet å undersøke hvilke kilder som brukes, hvilket innhold de bidrar med, og hvordan 

                                                 
171 Vi kunne eventuelt strukket det bakhtinske perspektivet enda lenger og sett etter flere konkurrerende VG-

stemmer i samme tekst, altså en tekstimmanent flerstemmighet i tillegg til den mer eksplisitte polyfonien 

(Hågvar 2003:81). Tønnesson (2003) har vist hvordan dette kan gjøres i praksis. Det blir imidlertid for 

plasskrevende her, og jeg mener heller ikke det er nødvendig for å besvare problemstillingen. 
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innholdsmomentene er strukturert og presentert språklig og visuelt. Hvis disse valgene kan 

knyttes til ulike diskurser og skaper forskjellig mening på papir og nett, kan det muligens tyde 

på at de to plattformene responderer på ulike retoriske behov, som i sin tur leder til 

sjangerforskjeller (jf. kapittel 3). Samtidig vil VG i tilfelle aktualisere ulike virkelighetsbilder 

for de to lesergruppene og legitimere ulike former for sosiokulturell praksis (Fairclough 

1992).  

Stemmene er referansepunktet også når jeg skal beskrive tekststrukturene. Det blir for 

omfattende å gå inn på avanserte strukturmodeller, jf. avsnitt 3.3.5, og trolig er det heller ikke 

nødvendig for å få en forståelse av likheter og forskjeller mellom tekstene og plattformene. 

Isteden skal jeg knytte an til måten de ulike stemmene i teksten framsetter sine 

meningsenheter på, og undersøke hvordan VG kombinerer disse til en koherent helhet. Hvor 

plasseres hvilke kildeutsagn, og når har journalisten ordet selv? Hver analyse inneholder en 

kort presentasjon av dette. 

Fairclough (1992:73, 1995a:96ff, 1995b:59) opererer som tidligere nevnt med tre 

analysenivåer: tekst, diskursiv praksis og sosiokulturell praksis (jf. kapittel 3.2.3.2). Det betyr 

at vi må supplere tekstanalysen med to kontekstanalyser. For det første må vi fortolke teksten 

ut fra de produksjons-, distribusjons- og konsumpsjonsbetingelsene den omgis av (diskursiv 

praksis) – bl.a. hvordan den forholder seg til aktuelle sjanger- og tekstnormer, og hvilket 

samspill vi finner med andre tekster. For det andre må vi diskutere hvordan de diskursene som 

en slik praksis etablerer, påvirker og påvirkes av andre sosiokulturelle praksiser som ikke er 

direkte forbundet med teksten. For eksempel kan vi spørre hvordan denne måten å tenke og 

produsere nyheter på henger sammen med sosioøkonomiske eller politiske forhold i 

samfunnet. 

Koplingen til diskursiv praksis blir mest eksplisitt i analysen av åpningssaken, jf. 

kulepunkt 2 i forskningsspørsmålene. Der vil jeg særlig se på intertekstualitet. Hensikten er å 

sammenlikne hvordan empiriske deltakere (spesielt Marte Krogh) konstrueres som tekstlige 

deltakere i forskjellige diskurser, og å undersøke i hvilken grad diskursen påvirker måten 

Kroghs utsagn blir fortolket på i andre tekster. I analysen av oppfølgingssakene vil jeg ikke 

trekke inn eksterne tekster i samme grad, men jeg diskuterer løpende hvilke diskurser VG-

tekstene aktualiserer, og hvordan det påvirker meningen. Det blir også nødvendig å presentere 

en kvantitativ analyse av hvor vanlig det er med casejournalistikk på papir og nett, basert på et 

større korpus enn i kapittel 8 (se avsnitt 9.6.1). Her trekker jeg på andre tekster i den 

diskursive praksisen. 

Både papir- og nettsakene legger jeg inn som faksimiler først i hver analyse. Men siden 

disse kan være vanskelige å lese, har jeg også lagt ved verbalteksten til samtlige saker i 

vedlegg 3.  
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9.4 Marte Krogh-saken i korte trekk 

Før vi begynner på selve analysen, vil jeg gi et kort sammendrag av hvordan nyhetssaken 

utviklet seg. Alle momentene nedenfor blir mer utføring behandlet etter hvert som vi går 

kronologisk gjennom tekstene, men det kan være praktisk å ha en forståelse for helheten i 

saken før vi dykker ned i detaljene. Tabell 9.1 oppsummerer hvilke tekster VG publiserte i 

føljetongen.  

 

Dato VG papir VG Nett 

9.1.2013 «Ta dere sammen og tren mer!» 9.01: «Finansfrue Marte Krogh: ta dere sammen og 

tren mer!»  

15.59: «Støtter Kroghs mammautspill»  

10.1.2013 «Prøv dette, Marte!» 

«Tar Marte i forsvar» 

«Kjære Marte Krogh» 

(kommentar) 

8.55: «Marte Kroghs samboer: Et velmenende råd»  

8.57: «1 av 3 menn mener mødre trener for lite»  

11.36: «LO-topp: – Hån mot hardt arbeidende 

kvinner» 

14.23: «Margrethe Geelmuyden forsvarer Krogh: – 

Hva om disse hadde sagt det samme?» 

19.15: «Pappa-Krogh krever unnskyldning av LO-

topp» 

11.1.2013 «Nyt tiden – still krav» 

«Pappa krever LO-beklagelse» 

(notis) 

 

15.1.2013  21.52: «Marte Krogh på kjendisfest etter mamma-

debatt» 

1.2.2014 «VG beklager overfor Marte 

Krogh» (dementi) 

6.41: «VG beklager overfor Marte Krogh» (dementi) 

Tabell 9.1 VGs Marte Krogh-dekning på papir og nett 

 

Saken starter imidlertid ikke i VG, men i foreldremagasinet Mamma. I desember 2012 trykker 

Mamma et åtte siders portrettintervju med Marte Krogh (37). Hun presenteres som mamma til 

Sofia (9 mnd.), fiolinist og «samboer og forlovet (grattis!)» med «milliardær og finansmann» 

Jan Haudemann-Andersen. I en intervjusekvens som handler om slankepress og trening, 

vedgår Krogh at hun «synes det er helt jævlig» å trene, men at hun presser seg til å gjøre det 

likevel. Så faller de ordene som senere skal bli kjernen i VGs nyhet: 

Hun synes hun ser altfor mange mammaer som gir opp når de får barn. 

   – Det tror jeg ikke er sunt. Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må 

bare ta seg sammen.  

Like over nyttår, 4. januar 2013, legger nettutgaven av magasinet ut en forkortet versjon av 

intervjuet på sine hjemmesider Mamma.no. Treningstematikken er blant det som er beholdt. 

Sitatet over er dessuten satt i fete typer og innrammet av mellomtittelen «Oppfordrer mødre til 
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å trene mer». I kommentarfeltet og sosiale medier tolker flere lesere det som at Krogh 

kritiserer mødre som trener mindre enn hun gjør selv. Mange kopler kritikken til at Krogh er 

rik og ifølge artikkelen holder seg med både vaskehjelp, au pair og personlig trener – da er det 

jo lettere å finne tid til å trene.  

Denne diskusjonen blir utgangspunktet for VGs første oppslag. 9. januar trykker 

papirutgaven en helside med stikk- og hovedtittelen «Marte Kroghs oppfordring til norske 

mammaer: Ta dere sammen og tren mer!». I morgentimene blir nesten samme tekst lagt ut på 

VG Nett. Artikkelen forteller at Krogh «opprører Kvinne-Norge», og eksemplifiserer dette 

gjennom intervjuer med Eli Rygg og Lisa Tønne i hovedsaken. Særlig Tønne er krass og 

sarkastisk i tonen. Andre medier, særlig Aftenposten og TV 2, plukker raskt opp saken og 

lager egne versjoner med liknende vinkling. 

Etter dette første oppslaget utvikler papir- og nettutgaven til VG saken forskjellig. 

Papirutgaven følger neste dag opp med tre helsider. Først kommer en dobbeltsidig 

caseartikkel, der en familie fra Lesjaverk viser hvorfor det er vanskelig å få tid til trening for 

vanlige småbarnsforeldre: «Prøv dette, Marte!» I margen oppsummeres noen 

leserkommentarer fra gårsdagens nettdebatt. Når vi blar om, finner vi et intervju med blant 

annet næringslivstoppen Anita Krohn Traaseth, som «Tar Marte i forsvar». I en undersak 

forsøker kulturforsker Hilde Danielsen og VGs interne «sosiale medier-ekspert» Øyvind 

Solstad å forklare hvorfor saken engasjerer, mens VG-journalist Camilla Norli skriver en 

kritisk kommentar i margen om hvorfor hun som småbarnsmor ikke har tid til å ta seg 

sammen og trene. 

Den påfølgende dagen, 11. januar, trykker papirutgaven en dobbeltside under vignetten 

«Mamma-debatten». Saken har tittelen «Nyt tiden – still krav» og tilbyr «ekspertenes beste 

tips til en bedre hverdag med barna». En liten notis øverst til høyre oppsummerer en konflikt 

mellom LO-nestleder Gerd Kristiansen og Marte Kroghs far. 

Deretter lar papiravisa saken ligge fram til den dementeres 1. februar.  

Nettutgaven har verken casefortellinger, kommentarartikler eller ekspertråd. Isteden 

ligger hovedvekta på enkeltpersoners meninger og andres reaksjoner på disse, og som i 

papiravisa utspiller det seg hovedsakelig i løpet av to dager. Den første oppfølgingssaken 

kommer etter bare noen timer. Den har tittelen «Støtter Kroghs mammautspill» og er vinklet 

på Kroghs venninne og skuespiller Sølje Bergmann, som mener mødre selv må ta ansvar hvis 

de er misfornøyd med vekta. Lenger nede i saken kommer korte intervjuer med to mødre som 

også mener det er mulig å kombinere trening med livet som småbarnsmor.  

Neste morgen publiserer VG Nett et intervju med Kroghs samboer, som blant annet 

framholder at «VG har feilsitert Marte», og presiserer at Krogh snakket om seg selv og ikke 

løftet pekefingeren mot andre. Vi får også vite at «1 av 3 menn mener mødre trener for lite», i 

en egen sak basert på en meningsmåling VG har initiert. Ved lunsjtider får så Krogh «så 

hatten passer» av LO-nestleder Gerd Kristiansen, som hevder at Kroghs utsagn er «et [sic] 

hån mot hardt arbeidende kvinner». Forfatter og skribent Margrethe Geelmuyden innleder 

derimot ettermiddagen med en refleksjon om at populære idrettskvinner som Kari Traa og 
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Marit Bjørgen trolig kunne sagt det samme som Krogh uten å bli kritisert. Før dagen er 

omme, får vi også gjengitt en kritisk e-post som Kroghs far har sendt til Gerd Kristiansen som 

respons på intervjuet fra morgentimene. Han vil at Kristiansen skal beklage uttalelsene, men 

hun «er ikke klar for å beklage noe som helst».  

Så blir det stille fram til 15. januar. Da kan VG Nett fortelle at «Marte Krogh [dro] på 

kjendisfest etter mamma-debatt». Journalisten har ikke fått noen kommentar fra Krogh selv, 

men har spurt andre festdeltakere om hva de mener om mødre og trening, blant annet Ellen 

Arnstad, Janne Formoe og Elisabeth Andreassen. 

1. februar samles trådene idet VG publiserer et felles dementi i papir- og nettutgaven, 

under overskriften «VG beklager overfor Marte Krogh» (gjengitt ovenfor). Redaksjonen 

erklærer at Krogh er feilsitert og ikke har ment å kritisere andre mødre. VGs dementi fører til 

at andre medier følger etter. Dagbladet (2.2.2013), TV2.no (2.2.2013), Aftenposten (7.2.2013) 

og Mamma.no (7.2.2013) er blant dem som nå beklager. Dagens Næringsliv (2.2.2013) lar 

Marte Krogh snakke ut over en dobbeltside, og Oslo journalistlag arrangerer 14. februar et 

åpent debattmøte om saken, der både VG-redaktør Torry Pedersen, Mamma-redaktør Hilde 

Rindal og Margrethe Geelmuyden deltar, foruten Krogh selv. Det oppstår bred konsensus om 

at VGs første oppslag var et etisk feilskjær. Idet VG i februar 2014 gjør opp sitt redaksjonelle 

regnskap for fjoråret, er dette én av to saker som redaksjonen ikke er stolt av: 

Det vi er mest lei oss for i 2013 er den urett vi begikk mot Marte Krogh og Per Sandberg 

[misvisende påstand om voldsepisode]. I disse to tilfellene sviktet våre interne kontrollrutiner, og 

vi publiserte saker om de to det ikke var dekning for. VG beklaget dette klart og tydelig både i 

avisen og i våre digitale utgaver. Vi hitsetter beklagelsene også i dette redaksjonelle regnskapet. 

(VG Nett 26.2.2014). 

Vi skal nå se nærmere på disse sakene VG beklaget.   
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Figur 9.1: Åpningssaken i VGs papirutgave 9.1.2013. Verbalteksten gjengis i vedlegg 3 
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9.5 Åpningssaken: «Ta dere sammen og tren mer!»  

Den første artikkelen i serien vil jeg som nevnt kalle åpningssaken (figur 9.1).172 Det var den 

som initierte debatten og inspirerte andre medier til å spre saken. Artikkelen ble publisert på 

papir og nett samme dag. Papirversjonen har følgende henvisning på forsiden, med rosa 

bokstaver over et bilde av Krogh og dattera: «Finansfrue Marte Krogh: Får kjeft for mamma-

intervju». Saken er ikke hovedoppslag, men er plassert øverst til venstre som én av tre saker 

på forsiden. Inne i avisa får saken hele side 13. Stikktittel, hovedtittel og ingress lyder til 

sammen: «Marte Kroghs oppfordring til norske mammaer: Ta dere sammen og tren mer! Den 

motebevisste fiolinisten og rikmannsfruen Marte Krogh (37) opprører Kvinne-Norge.»  

Hovedbildet er hentet fra nettutgaven av Mamma-intervjuet og viser Krogh sittende på gulvet 

i barnerommet mens hun holder opp dattera og smiler til fotografen. To mindre bilder 

presenterer de mest sentrale kildene i saken, Eli Rygg og Lisa Tønne. Tre sitater fra Twitter 

fungerer som oppsummering av hva kritikerne mener på sosiale medier. I en liten undersak 

nederst til høyre kommer Krogh selv til orde og får øyensynlig imøtegå kritikken. 

Nettversjonen av artikkelen ble lagt ut kl. 9.01.173 Her er tittelen endret til «Finansfrue 

Marte Krogh: ta dere sammen og tren mer!». Ingressen og brødteksten er som i 

papirversjonen, bortsett fra at undersaken fra papir her er integrert i hovedsaken som et ekstra 

avsnitt helt til slutt. Kroghs imøtegåelse kan dermed sies å være mindre iøynefallende på nett. 

Bildene er nesten de samme, med unntak av at Rygg-bildet er skiftet ut med et annet fra 

samme fotoseanse. Twitter-sitatene finnes ikke på nett, så påstanden om at sinnene er satt i 

kok på sosiale medier, blir svakere belagt. Derimot lenker nettversjonen direkte til intervjuet 

på Mamma.no, hvor debatten fremdeles pågikk i kommentarfeltet i en periode fram til det ble 

fjernet på grunn av personangrep. Saken har også interne lenker: En lenke i brødteksten leder 

til et intervju fra 2011 med Jan Haudemann-Andersen på det VG-eide domenet E24.no, der 

han bekrefter at han verken vil ha pappaperm eller trille barnevogn. Den andre lenken, under 

saken, leder til en nyhet på VG Nett der Petter Stordalen forærer Haudemann-Andersen en 

barnevogn som en kommentar til det nevnte utspillet i E24. Lenke nummer tre går til 

samlesiden «Foreldre og barn» og etablerer dermed foreldrerollen som relevant kontekst. De 

interne tekstene VG Nett tilbyr som bakgrunn, er altså artikler som tematiserer hva det vil si å 

være en god mor eller far, ikke tekster som eksempelvis gir råd om hvor mye man bør trene, 

eller som forteller om Kroghs musikerkarriere eller gründervirksomhet.174  

                                                 
172 Analysen av åpningssaken er tidligere publisert i Norsk medietidsskrift (Hågvar 2013). 

173 Dette er klokkeslettet som står i artikkelen, men trolig ble den desket noe før. I kommentarfeltet er VG selv 

registrert med følgende innlegg allerede klokka 8.50: «Hei! Det er veldig bra at så mange ønsker å kommentere 

dette. Fortsett med det! Vi oppfordrer samtidig alle som ønsker å kommentere denne saken til å fokusere på sak 

heller enn person. Hva sier for eksempel dette om kroppshysteriet i samfunnet vårt? Hvordan får dere selv 

kombinert foreldrerolle og trening?» 

174 Riktignok er det vanskelig å finne noen tekster i VG Nett-arkivet som tematiserer andre sider ved Krogh enn 

samboeren og kjendistilværelsen, fram til 9.1.2013. Det nærmeste er en sak der Krogh sitter i juryen for en 

designpris (VG Nett 16.2.2006), og en kronikk der Kadra Yusuf kritiserer Krogh og andre «talentfulle» kvinner 

med «makt i underholdningsbransjen» for å kaste klærne (Yusuf 8.3.2011). 
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Teksten oppfordrer også til interaktivitet. I tillegg til å ha et vanlig kommentarfelt under 

nyheten lenker VG Nett til en egen protokoll redaksjonen har opprettet spesielt for denne 

saken.175 Henvisningen ligger som erstatning for første mellomtittel og lyder: «Hvordan 

kombinerer du trening og småbarn? Si din mening her!» Artikkelen har også en avstemning, 

der leseren blir spurt «Er du enig med Marte Krogh?». Alternativene er «Ja, norske 

småbarnsmødre burde være mer aktive» og «Nei, det kan ikke forventes at norske 

småbarnsmødre skal få tid til mer trening».  Etter vel 28 000 stemmer hadde 68 % svart nei. 

 

 

 

 

9.5.1 Intertekstualitet: et sitat på vandring 

Siden enhver rekontekstualisering av et sitat kan påvirke meningen i sitatet, skal vi begynne 

analysen med å spore opprinnelsen til utsagnene VG gjengir, og se hvordan disse ble fortolket 

før VG tok saken. Som nevnt over er VGs artikkel ikke den første journalistiske omtalen av 

                                                 
175 Kommentarfeltet ble i en periode slettet, mens protokollen og avstemningen fremdeles var tilgjengelige i mars 

2014. 25.3.2014 dukket kommentarfeltet med de gamle kommentarene opp igjen, i forbindelse med at VG Nett 

la om layouten. En analyse av diskusjonen i kommentarfeltet kan leses i Korslien (2013:71ff). 

Figur 9.2: Skjermdump fra VG Netts versjon av åpningssaken 9.1.2013 
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Marte Krogh-intervjuet. Og teksten VG siterer fra, er heller ikke den første versjonen av 

intervjuet.  

Papirversjonen av Mamma nr. 11/2012 kom ut 20. desember 2012. Forsiden prydes av 

en smilende Marte Krogh med en like smilende baby på armen, og henvisningen lyder: 

«MARTE KROGH – Jeg synes ikke det er noe problem at han ikke skifter bleier». Inne i 

magasinet finner vi et portrettintervju over åtte sider.  «Livet på solsiden», forkynner 

overskriften via en myk og elegant håndskriftsfont. Ingressen oppsummerer: «Hun har et 

walk-in closet vi andre bare kan drømme om, og mer hjelp i huset enn de fleste. Men 

trilleturene, bæsjebleiene og våkenettene, de tar Marte Krogh alene. Med glede.» (Uthevet i 

originalen.) 

Mamma-bladet framhever med andre ord at Marte Krogh lever i luksus og har en 

konservativ samboer, noe som skulle bli et gjennomgangstema i kritikken mot henne senere. 

Disse opplysningene presenteres imidlertid gjennom en diskurs som tar brodden av den 

potensielle kritikken. Mamma-bladet preges av en empatisk og solidarisk diskurs, der 

premisset er å støtte opp under mammarollen og framheve lesernes felles interesse for omsorg 

og nærhet til sine barn. Marte Krogh representerer riktignok en livsstil det nok kan være 

vanskelig å kjenne seg igjen i, men journalisten skaper identifikasjon ved å spille på drømmen 

om det gode liv, som Marte Krogh er så heldig å få leve (jf. uthevingene i ingressen). Teksten 

vender stadig tilbake til at Krogh forstår hvor privilegert hun er, og de fleste potensielt 

provoserende sitatene og skildringene er rammet inn av en forklarende og indirekte 

forsvarende bolk. I ingressen forsvares kjempeklesskapet og hushjelpen med at Krogh likevel 

passer barnet selv. Når Krogh sitter og strikker med gulltråd og forteller at hun ønsket seg ei 

jente hun kunne style opp, knyttes det til at hun har etablert sin egen klesbutikkjede og har 

klart å gjøre «fashion til levebrød».  Journalisten unnskylder nærmest («vi kommer ikke 

utenom») at hun må ta opp hvordan samboer Jan Haudemann-Andersen har blitt kritisert for 

ikke å ville trille barnevogn, og penser fort inn på hvor ubehagelig kritikken har vært for 

Marte, som vi er på fornavn med hele veien. Tilsvarende kommer det sitatet om trening som 

skulle bli så omdiskutert, mot slutten av en lengre sekvens der Krogh innrømmer at hun føler 

et trenings- og slankepress i samfunnet og egentlig ikke liker å trene, men har lyst til å vise 

datteren en sunn livsstil. 

Dagbladet publiserer umiddelbart et sammendrag av dette intervjuet i kjendisseksjonen 

sin på nett (20.12.2012) og kulturseksjonen på papir (21.12.2013). I disse artiklene nevnes 

ikke utsagnet om trening overhodet. Isteden vinkler Dagbladet akkurat som Mamma-forsiden 

(«– Jeg falt for at han var en mannemann») og lar Krogh skryte av samboeren sin mens hun i 

en trivelig tone forsvarer at han ikke triller barnevogn eller skifter bleier. Selv omtales hun 

gjennomgående som «fiolinisten Marte Krogh» og oppfordrer ikke til noe som helst, men 

«forteller om livet som småbarnsmor». Tekstene preges dermed av en kjendisdiskurs; saken 

framstår som relevant fordi den gir oss oppdatert sladder om privatlivet til Marte Krogh og 

Jan Haudemann-Andersen. Se og Hør siterer i sin tur Dagbladet på sine nettsider 
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(21.12.2013), fremdeles uten noen kritisk vinkling. Kjendisdiskursen er sjelden kritisk, jf. 

Wåhlberg (2010:77).  

Utpå nyåret legger Mammas nettutgave ut en sterkt forkortet versjon av intervjuet 

(Mamma.no 4.1.2013). Nettversjonen utelater bl.a. flere avsnitt der Krogh viser forståelse for 

andre mødres situasjon, og framhever i større grad kjønnsroller, trening og det privilegerte liv. 

I tillegg innføres mellomtitler og innslag av halvfete typer i brødteksten. Hovedavsnittet om 

trening innledes nå med mellomtittelen «Oppfordrer mødre til å trene mer», og i halvfet skrift 

finner vi sitatet VG plukket opp: «Hun synes hun ser altfor mange mammaer som gir opp når 

de får barn. – Det tror jeg ikke er sunt. Kroppen har enda mer behov for trening når man blir 

eldre. Man må bare ta seg sammen.» Teksten har også fått et hovedbilde som ikke fins på 

papir, nemlig det bildet VG senere bruker i sitt oppslag. 

Når VG så publiserer sin kritiske nyhet 9. januar, refererer de ikke spesifikt til papir- 

eller nettversjonen av intervjuet, og vi får ikke vite hvilken variant (om noen) VGs kilder har 

lest. Men VG Nett lenker til Mamma.no, så for nettavisleserne er det nettversjonen som blir 

originalkilden – selv om sitatet allerede der er rekontekstualisert én gang. VG viser også til 

kritikere «i kommentarfeltet til saken på Mamma.no og i sosiale medier» og publiserer altså 

nyheten sin fem dager etter at Mamma.no la ut intervjuet, mens de aldri kommenterte 

papirversjonen. Det tyder på at redaksjonen legger nettversjonen til grunn, og derfor skal jeg 

gjøre det samme heretter.   

 

9.5.2 Sjanger: forventning om normbrudd 

Ved siden av det konkrete samspillet mellom enkelttekster består den diskursive praksisen 

også av tekstnormer som konstituerer sjangere, jf. kapittel 3. Sjangeren vil altså legge føringer 

for både tekstproduksjonen og -fortolkningen.  

I Mamma er sjangeren portrettintervju. Dagens portrettintervjuer er konvensjonelt ikke 

særlig kritiske, verken i magasiner eller aviser (Lamark 2012:46, Marshall 2005:25). 

«Intervjuobjektet må ikke uforvarende bli sitert på noe som kan kriminalisere vedkommende 

eller på annen måte virke ufordelaktig for vedkommende», heter det spesifikt om 

portrettintervjuet i journalistikklæreboka Rett på sak! (Kjendsli 2008:95f). Portrettintervjuene 

preges gjerne av en fortrolig stemning og en avslappet, likeverdig dialog mellom journalist og 

intervjuobjekt, der hensikten er å komme bak fasaden på en mer eller mindre kjent person og 

forstå vedkommende bedre. Det går nok an å lese Mammas intervju som en tanke kritisk 

mellom linjene, og det går an å la seg provosere, men vi går ikke til teksten med en 

forventning om å bli provosert. 

Andre forventninger har vi til VG, som ikke bare har tradisjon for å være vaktbikkje for 

«folk flest» (Hågvar 2003:102, Eide 1995:469), men som også velger nyhetsartikkelen som 

sjanger. I avsnitt 3.4.3 så vi at nyhetssjangrene har en vesentlig sosial funksjon i å gjøre 

publikum oppmerksom på hendelser og meninger som bryter med normalen, for på den måten 

å sirkle inn hva vi skal forstå som normalt (Bird & Dardenne 1997:336, Lindholm 2001:95). I 

neste hovedavsnitt skal vi undersøke hvilket bilde VG-nyheten gir av Krogh og utsagnene 
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hennes, og hvilken diskurs teksten dermed skriver seg inn i. Sjangerkunnskap kan da hjelpe 

oss til å slutte fra tekst til diskurs, idet vi kan undersøke hvilket normbrudd nyhetsartikkelen 

antyder. Ligger provokasjonen i selve treningsoppfordringen, eller framstår den heller som et 

symptom på et mer generelt sosialt normbrudd? Det er også relevant å diskutere 

interdiskursivitet, dvs. hvilke andre sjangere og tekstnormer nyheten er påvirket av 

(Fairclough 1992:124ff, Ledin 1997b:33). Hvordan påvirker det nyhetsframstillingen at 

hovedkilden er et portrettintervju?   

 

9.5.3 Visuell presentasjon: fra entusiastisk mamma til nedlatende bedreviter 

Vi begynner tekstanalysen med å ta for oss det visuelle, siden det gjerne oppfattes først av 

leseren og dermed skaper en tolkningskontekst for verbalteksten. Analyseapparatet er et 

tilpasset utvalg av de sosialsemiotiske kategoriene som foreslås i Kress og van Leeuwen 

(2006), jf. avsnitt 3.2.4. Den ideasjonelle metafunksjonen – hvordan bildene representerer 

virkeligheten – kan her best beskrives via en prosessanalyse. Den mellompersonlige 

metafunksjonen – hvilket forhold som etableres mellom avsenderen, de avbildete og leseren – 

kan knyttes til bildehandlingsteori. Den tekstuelle metafunksjonen – hvordan de visuelle 

elementene settes sammen til en koherent tekst – studerer vi gjennom en enkel layoutanalyse.  

Hovedbildet på Mamma.no er det samme som i VG (jf. figur 9.1), bare ikke like tett 

beskåret i høyden.176  Det viser en slank og smilende Marte Krogh som sitter på gulvet i 

barnerommet og løfter opp Sofia for fotografen. Overskriften («Livet på solsiden») og 

ingressen («Hun har et walk- in closet …») som står til bildet, er som i papirversjonen av 

Mamma (jf. avsnittet om intertekstualitet). Bildet inngår i en serie som framstiller Marte 

Krogh i forskjellige situasjoner i hjemmet – med fiolin, med vesker, på kjøkkenet og med 

baby og tåteflaske. Alle bildene er åpent iscenesatt (Eide 2005:22); stylisten har til og med 

egen byline. Det er en sterk interdiskursiv kopling til sjangere som interiørreportasje, 

boligprospekt og motereklame, sjangere der det er en stilltiende overenskomst med leseren 

om at virkeligheten er pyntet på og arrangert, ofte også retusjert. Dermed aksepterer vi at 

barnerommet er både strøkent og liksom-rotete på samme tid; sandalene i forgrunnen får til og 

med ha butikkens plaststrips og merkelapp på fremdeles, i likhet med genseren til høyre på 

stativet. Samtidig tilfører det bildene et element av drøm og begjær – hvem ønsker vel ikke å 

ha det så flott som Marte Krogh hjemme?  

Bildet kan leses både konseptuelt og narrativt. En konseptuell, mer spesifikt analytisk, 

tolkning vil se Krogh som en såkalt bærer av tilhørende attributter, analogt med hvordan en 

fotomodell viser fram klesplagg på kroppen (Kress og van Leeuwen 2006:87). Alle 

klesplaggene på stativet og skoene på gulvet kan da tolkes som metonymi for materiell 

overflod, og meningen i bildet ligger i hva disse attributtene forteller om Marte Krogh. En 

narrativ tolkning vil derimot fokusere på hva Krogh og Sofia gjør, og hvilke roller de får. 

Kroghs arm som løfter Sofia, utgjør en bevegelsesvektor som iscenesetter henne som den 

                                                 
176 Mamma.no ønsker dessverre ikke at jeg gjengir faksimile av artikkelen deres. 
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aktive part; i Kress og van Leeuwens terminologi blir hun aktør i en transaksjonsprosess 

(2006:63ff). Med en slik tolkning ser vi først og fremst en flott og stolt mamma som vil vise 

fram barnet sitt til andre mødre. De andre elementene i bildet fungerer da som såkalte 

omstendigheter, dvs. underordnete elementer som den narrative prosessen ikke er avhengig 

av, men som likevel tilfører den ekstra mening (Kress og van Leeuwen 2006:72). På 

Mamma.no er denne narrative tolkningen mest nærliggende, gitt den solidariske diskursen 

som setter barnet og mammarollen i sentrum. 

Mellompersonlig gjør bildet krav på leserens oppmerksomhet ved at både Krogh og 

Sofia ser i kamera. Når de avbildete har blikkontakt med leseren, utfører bildet ifølge Kress 

og van Leeuwen (2006:117f) bildehandlingen krav («demand»), en parallell til direktive 

verbalspråkhandlinger. Krogh og Sofia henvender seg visuelt til leseren og «krever» en 

respons tilbake, på samme måte som et verbalt spørsmål eller en ordre impliserer en reaksjon. 

Hva slags reaksjon bildet inviterer til, kommer an på både bildet og konteksten. Innenfor 

Mamma-bladets diskurs vil en smilende mor med barn invitere til sosial samhørighet og 

identifikasjon; slik blikkontakt er konvensjonell og virker ikke avstikkende i 

portrettintervjusjangeren. 

Når VG velger det samme bildet som hovedbilde, både på papir og nett, er imidlertid 

sjangeren og de diskursive forventningene annerledes. VG oppgir ikke at bildet er hentet fra 

Mamma-portrettet, og heller ikke at det er arrangert av en stylist. Kombinert med den store 

overskriften «Ta dere sammen og tren mer!» vil førsteinntrykket være at Marte Krogh selv 

har plassert seg i denne uvanlige posituren og gjort seg lekker for nyhetsfotografen. 

Iscenesettelsen er fortsatt åpen, men sammenhengen mer skjult. Kontrasten mellom 

smilebildet og det nedlatende sitatet i overskriften blir så stor at leseren vil lete i bildet etter en 

forklaring på hva som gjør overskriften nyhetsverdig og teksten koherent. Da ligger den 

analytiske lesningen nær: Alle attributtene viser til sammen hva Marte Krogh er lagd av. En 

elegant småbarnsmor som går rundt med cowboyboots inne og stolt viser fram datteras 

samling av klær og sko mens hun irettesetter andre, kan lett konnotere virkelighetsfjernt 

luksusliv istedenfor babylykke. Som bildeteksten forklarer: «Mamma mia!» I denne nye 

konteksten vil blikkontakten dermed signalisere en annen type krav, og overskriften forteller 

hvilket – fra denne posisjonen retter Krogh pekefingeren mot andre mødre. Bildet er da 

redaksjonelt iscenesatt, altså «puttet inn i en tekst-/layoutkontekst som i sterk grad fordreier 

bildets innhold» (Eide 2005:22).  

Både papir- og nettversjonen har også bilder av Eli Rygg og Lisa Tønne, Kroghs 

motpart i teksten. Dette er arkivbilder av en annen karakter enn hovedbildet. Rygg og Tønne 

deltar begge i reaksjonsprosesser, dvs. at de ser på noe i eller utenfor bildet, men ikke i 

kamera (Kress og van Leeuwen 2006:67). Bildene blir dermed narrative; Tønne 

kommuniserer med barnet sitt istedenfor å posere med det, og Rygg er opptatt i en samtale. 

Leseren ser istedenfor å bli sett på, og bildehandlingen er ikke lenger krav, men tilbud 

(«offer») – personene forventer ikke noe av oss (Kress og van Leeuwen 2006:119). Disse 

bildene virker ikke iscenesatt på samme måte som hovedbildet, men framstår heller som 
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spontane øyeblikksbilder som er relevante for saken. Både Rygg og Tønne er tettere beskåret 

enn Krogh og omgis av færre omstendigheter. Det framhever deres person og i Tønnes tilfelle 

kommunikasjonen med barnet, altså meninger og morsrolle. Krogh visualiseres i større grad 

ut fra sin sosiale posisjon.   

Bildet av Krogh er størst og dermed mest framtredende, og det er plassert i øvre halvdel 

av oppslaget, hvor vi gjerne finner «[the] generalized essence of the information», mens 

Rygg, Tønne og den verbale kritikken utgjør nedre halvdel, som vi tradisjonelt leser som 

«more ‘down-to-earth’ information» (Kress og van Leeuwen 2006:187). Layouten framhever 

altså Marte Krogh, selv om det er Tønne og Rygg som til sammen snakker mest i teksten. 

Sammen med overskriften tyder det på at vi er ment å reagere mest på Kroghs utsagn, ikke 

Rygg og Tønnes kommentarer (som isteden tar saken ned på jorda). Nyhetspoenget framstår 

dermed umiddelbart som at Marte Krogh har sagt noe dumt, framfor at kjendisene kritiserer 

henne – selv om det også hadde vært en mulig vinkling. 

 

9.5.4 Stemmer og struktur: rikmannsfruen vs. Kvinne-Norge  

Neste steg blir å undersøke hvordan journaliststemmen presenterer deltakerne i saken 

gjennom språket. Vi finner fire sentrale referentkjeder, dvs. at man viser til samme deltaker 

eller fenomen gjentatte ganger med innholdstunge ord (substantiv, verb, adjektiv, adverb) og 

på den måten skaper sammenheng i teksten (Vagle 1995:138). De fire kjedene refererer til 

henholdsvis Marte Krogh, norske mødre (eksemplifisert ved Tønne og Rygg, som danner to 

underordnete kjeder), Kroghs hjelp i huset og Jan Haudemann-Andersen. Referentkjedene gir 

en pekepinn på hva VG har vektlagt i saken. Kjedene som er knyttet til Haudemann-Andersen 

og hjelpen i huset, er langt mer gjennomgående i VG-nyheten enn i Mamma-intervjuet, som 

isteden løfter fram en kjede med babyen Sofia. Haudemann-Andersen er en referanse 

gjennom hele VG-teksten. Krogh defineres ut fra ham i ingressen, hele midtseksjonen av 

teksten handler om ham, og han dukker ellers opp i alle hovedavsnittene. Vaskehjelp og 

vasking nevnes sju ganger i VG, au pair fem og personlig trener én gang. Disse aspektene 

forutsettes altså å være spesielt relevante for saken. 

Hvilke ord velger så VG å betegne referentene med? Marte Krogh presenteres som 

«motebevisst», «fiolinist», «rikmannsfrue», «milliardærfrue» (VG Nett) og «finansfrue» (VG-

forsiden). Hun har barn med «kjendisinvestor» Jan Haudemann-Andersen, som er «nummer 

135 på Kapitals ‘riking-liste’». Samboerens økonomi understrekes så ofte at det nærmer seg 

overleksikalisering, en påfallende vekt på et bestemt aspekt ved saken (Vagle 1995:144). 

Derimot blir ingresstikkordene «motebevisst» og «fiolinist» aldri fulgt opp i hovedsaken, 

bortsett fra i papirversjonens latterliggjørende bildetekst «Fy fela! Eli Rygg og Lisa Tønne lar 

seg ikke imponere av Marte Kroghs uttalelser».  Vi må helt til undersaken før Krogh selv får 

sagt noe om yrket sitt. Den angivelige motebevisstheten er det enda vanskeligere å skjønne 

relevansen til; den nevnes aldri igjen. For dem som ikke vet at Krogh også er 

motebutikkgründer, vil dermed fotografiet bli den mest nærliggende konteksten å forstå «den 



279 

 

motebevisste» ut fra. Da tolker vi det lett som en eufemisme for «jåla». Eller vi leser det som 

et ironisk signal om at Krogh er opptatt av klær og overflatiske verdier. 

Lisa Tønne og Eli Rygg defineres til sammenlikning ut fra sitt yrkesliv (henholdsvis 

«komiker» og «hele Norges barne-tv-tante») og antall barn de har (henholdsvis «tobarns-» og 

«trebarnsmor»). Hvor motebevisste og rike de og mennene deres er, får vi ikke vite noe om. 

Derimot presenteres de som «kjendis-mødre» og representanter for «Kvinne-Norge», 

betegnelser som i en annen kontekst like gjerne kunne blitt brukt om Marte Krogh. Slik 

konstruerer journaliststemmen en konflikt mellom to tilsynelatende motstridende kategorier, 

finansfruer versus vanlige mødre.  

La oss nå se hva de tre kildene sier i teksten, og hvordan de sier det. Selv om kildene er 

intervjuet, er det VG som orkestrerer deres respektive stemmer-i-teksten, både gjennom 

utvalget av sitater, siteringsmåten (direkte/indirekte), plasseringen i teksten og den nøyaktige 

ordlyden. 

 

9.5.5 Marte Krogh: selektiv direkte tale fra originalintervjuet 

Ved første øyekast virker det som om Marte Krogh snakker direkte til oss i overskriften: «Ta 

dere sammen og tren mer!» Men en slik lesning er en misforståelse, sier VG indirekte i 

dementiet: «VG ser at tittelen gir inntrykk av at Marte Krogh har sagt det som står i tittelen» 

(kursivert her). Rent grafisk er det et poeng at VG verken har brukt replikkstrek eller 

anførselstegn, heller ikke i nettversjonen. Grammatisk er det derimot vanskelig å lese utsagnet 

som noe annet enn direkte tale. Annenpersonspronomenet «dere» passer dårlig med 

konvensjonell indirekte eller fri, indirekte tale, og fordi utsagnet er skrevet i imperativ (med 

utropstegn), kan det umulig være en faktaopplysning. Resultatet er at kildens og avisas 

stemme blandes sammen, jf. Fairclough (1992:108). VGs tolkning av hva Krogh egentlig 

mente, blir lagt i hennes munn. 

I overskriften stiller Marte Krogh et krav, hun begår en direktiv språkhandling (jf. 

avsnitt 7.3.4.15). Det er en omskrivning av det originale sitatet, som lyder «Kroppen har enda 

mer behov for trening når man blir eldre. Man må bare ta seg sammen». Spørsmålet er om det 

er en rimelig tolkning. Utsagnet kan nemlig forstås på minst fire forskjellige måter. På 

overflaten er det en konstativ språkhandling som beskriver fakta: Hvis man vil fortsette å 

holde seg i form når man blir eldre, krever det mer innsats enn før. Avhengig av konteksten 

kan man videre fortolke utsagnet som ulike indirekte språkhandlinger. Den ene tolkningen er 

den VG har gjort, altså som en kritikk av andre mødre og en oppfordring til dem. «Man» betyr 

da «dere». Denne tolkningen understøttes av Mamma.nos mellomtittel «Oppfordrer mødre til 

å trene mer». Men vi kan også forstå utsagnet som en ekspressiv språkhandling, altså et 

følelsesutbrudd: Å, jeg må virkelig ta meg sammen! Da betyr «man» «jeg». Dessuten kan vi 

også lese det som en evaluativ språkhandling, en subjektiv vurdering av et saksforhold: Jeg 

synes man bør ta seg sammen. Da kan «man» vise til Krogh selv, til andre eller begge deler. 

Vi skal se at samboeren Jan Haudemann-Andersen var rask med å understreke at Krogh 

snakket om seg selv, og at «VG har feilsitert Marte» (VG Nett 10.1.2013 – saken kom aldri på 
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papir, jf. avsnitt 9.12). Det er ikke uvanlig å bruke andre eller tredje person på denne måten 

når man skal innrømme svake sider ved seg selv. I Mamma-avsnittene like før dette sier 

Krogh at «Man skal jo holde seg slank, ikke sant» – og mener ikke da at alle andre mødre må 

være slanke. Hun sier også «Og det livet vi lever, det er mange middager med mye god mat 

og vin, da må man være litt flink i hverdagen» – her betyr «man» opplagt «vi» eller «jeg». I 

originalkonteksten er det altså fullt mulig å lese sitatet som at Krogh har observert at andre 

mødre trener mindre når de får barn, men at hun selv vil gjøre det hun kan, for å holde på 

fasongen.  

VG velger ikke bare den mest provoserende tolkningen, men gjør også provokasjonen 

tydeligere og sterkere. Når sitatet settes i imperativ, med utropstegn, utelukkes de alternative 

fortolkningsmulighetene, og den direktive språkhandlingen gjøres direkte istedenfor indirekte. 

I tillegg definerer stikktittelen dette som en oppfordring Marte Krogh har gått ut med – en 

oppfordring som går til norske mammaer generelt, ikke bare til dem som har sluttet å trene, 

som er konteksten i Mamma-bladet. Alle må skjerpe seg! 

I brødteksten ser vi at tre sitater fra det opprinnelige intervjuet i Mamma har fått bli med 

over i VG. Det første er treningsutsagnet, selve brannfakkelen. Så kommer det et sitat der 

Krogh øyensynlig tar det som en selvfølge at man har vaskehjelp, og et der hun sier hun er 

glad for å slippe å gå rett ut i jobb nå. Sitatene bidrar til å tegne et bilde av at Marte Krogh 

ikke er som folk flest; tvert imot lever hun i sin egen luksusverden. De to siste sitatene gir en 

klar kontekst for hvordan vi skal tolke det første om treningen: Du forstår ikke hvor hektisk 

vanlige mødre har det, så med hvilken rett hever du pekefingeren? Det tyder på at 

provokasjonen ikke gjelder treningsoppfordringen i seg selv, men først og fremst at det er en 

person som Marte Krogh som står bak. 

 

9.5.6 Marte Krogh: indirekte tale tilpasset til VG-diskursen 

Marte Krogh siteres indirekte også. Fairclough (1995b:81) understreker at indirekte tale alltid 

preges av ambivalens; vi kan ikke vite om ordlyden er kildens egen, eller om den er tilpasset 

en diskurs som passer bedre med journalistens egen stemme. VG bruker første avsnitt til å 

definere hva som er kjernen i Mamma-intervjuet. Det står at Krogh «oppfordrer […] blant 

annet nybakte mødre til å trene mer», og at hun «forteller […] om hvordan hun takler 

hverdagen med personlig trener, vaskehjelp og au pair – og sier at altfor mange mammaer gir 

opp når de får barn». Gjennom denne blandingen av referat og indirekte tale får VG smeltet 

sammen to poenger som i det opprinnelige intervjuet behandles hver for seg, nemlig 

treningsrådet og hjelpen i huset. Ordet «takler» må vi lese ironisk – underforstått: Hverdagen 

er jo ikke særlig vanskelig når man har det slik.  

Intervjuet i Mamma handler om mye mer enn dette, selv i nettversjonen. Blant annet 

handler det om hvor vondt det føles å bli refset på sosiale medier og i pressen på grunn av 

kjønnsrollene i familien. Det handler om at Krogh prioriterer barnet framfor jobb så langt det 

går, og det handler om hennes vellykkete karriere som både musiker og motebutikkgründer. 
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Men disse aspektene er ikke relevante i den diskursen VG har valgt. Dermed framstår det i 

VG som om Mamma-intervjuet først og fremst tematiserer trening og luksus. 

I VG gjengivelse «sier» Marte Krogh at altfor mange mammaer gir opp når de får barn. 

I Mamma heter det derimot at hun «synes hun ser altfor mange mammaer som gir opp når de 

får barn». Opprinnelig er utsagnet altså framsatt gjennom Mamma-journalistens stemme, men 

overføres så til Marte Krogh via indirekte tale i VG. Samtidig får vi en endring i modalitet – 

altså grad av forbehold – fra Mamma til VG: Den opprinnelige indirekte gjengivelsen 

innebærer et lite forbehold («Hun synes hun ser»), mens VGs gjengivelse er entydig kritisk: 

«Hun sier at».  

I tillegg flyttes utsagnet fra en kontekst der det handler om Marte Kroghs personlige 

kroppsfiksering og manglende treningsmotivasjon, til å handle om livet med hjelp i huset. Når 

hun i Mamma-intervjuet sier at altfor mange mammaer «gir opp», tolker jeg det i retning av at 

de mister motivasjonen til å trene, siden Krogh nettopp har snakket om hvordan hun kjemper 

for å motivere seg selv. Det er ekstra tydelig i papirutgaven av Mamma, der «Hun synes hun 

ser»-sitatet kommer umiddelbart etter innrømmelsen «Men alt det som må til for at det skal 

synes … Grusomt».  I VG er det mer nærliggende å tolke det å «gi opp» som at mødrene ikke 

vet å innrette seg, siden sitatet koples opp mot en gjennomgang av all hjelpen hun har i huset. 

Og det er mer opprørende å bli beskyldt for ikke å ta konkrete grep som man verken har tid 

eller råd til, enn å få høre at man bør ha lyst til å trene.  

 

9.5.7 Lisa Tønne og Eli Rygg: kampen om troverdigheten 

VG har kontaktet Lisa Tønne og Eli Rygg som representanter for de provoserte mødrene. Hva 

er det de reagerer på, og i hvilken grad støtter stemmene deres opp under journaliststemmens 

representasjon av Marte Krogh? 

Lisa Tønne bruker satire til å kritisere Jan Haudemann-Andersen og avvise enhver 

oppfordring rettet mot mødre, før hun får levere hovedsakens punchline i halvfet skrift: 

Men å sette bort ungene til au pair er ikke aktuelt, verken for Eli Rygg eller Lisa Tønne. 

     – Jeg vil jo gjerne bo på et slott med mange tjenere, men en au pair som jeg overlater ungene 

til, vil jeg ikke. Jeg vil være sammen med barna mine, jeg, sier komikeren. 

Sitatet bygger på en pragmatisk presupposisjon (kontekstuell forutsetning, jf. Roksvold 

2006:192) om at Krogh overlater barnet sitt til au pairen istedenfor å være sammen med det.  

Vi vet jo ikke i hvilken grad hun gjør det – med mindre vi har lest en faktaboks i papirutgaven 

av Mamma som viser at au pairen noen dager passer jenta mellom 8.30 og 11.00, mens Krogh 

har henne resten av tida fra 5.00 til 19.00. Ingressen i Mamma-intervjuet hevder at Krogh gjør 

alt det tunge arbeidet selv, og hun sier hun venter med å jobbe for å kunne være mer sammen 

med barnet. I VGs undersak sier Krogh dessuten at hun «er privilegert som kan være sammen 

med datteren nesten hele tiden». Vi finner med andre ord lite støtte for Tønnes presupposisjon 

i de kildene vi har. 

Tønnes ordvalg impliserer videre at det er negativt å la au pairen passe barnet: «en au 

pair som jeg overlater ungene til». Marte Krogh kaller det å ha hjelp i huset. Den ene 
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formuleringen er ikke sannere enn den andre, men de rommer ulike perspektiver. Da er det 

interessant at VG legitimerer Tønnes framstilling og forsterker den gjennom journalistens 

stemme i avsnittet før: «Men å sette bort ungene til au pair er ikke aktuelt». «Å sette bort et 

barn» gir konnotasjoner til å adoptere vekk barnet og fraskrive seg foreldreansvaret. Man 

kunne også kalt det å ha barnevakt. 

Tønnes kritikk rammer altså ikke Marte Kroghs angivelige utspill, men livsstilen og 

kjønnsrollemønsteret i familien hennes. Det er patosargumentasjon som er rettet mot å svekke 

Kroghs etos. Tønne fremmer ikke rasjonelle argumenter for hvorfor mødre ikke burde trene 

mer, utover at de ikke bør noen ting – altså at de vet best selv. Likevel er det hennes sitater 

som er uthevet i halvfet skrift. Det tiltrekker oppmerksomhet og gjør dem sentrale i 

brødteksten. 

Kritikken fra Eli Rygg, derimot, har sterkere logosappell. Hun mener Marte Kroghs 

oppfordring er en «alvorlig overgripende oppfordring», siden mange jobber fra åtte til fire og 

ikke har tid til å trene. Men også hun siteres på at Kroghs liv og kjønnsrolleholdninger ligger 

fjernt fra hennes egne, og journaliststemmen støtter opp under også disse synspunktene 

gjennom ironi: «For enkelte har det omdiskuterte intervjuet til Marte Krogh vært nyttig.»  

Med unntak av ett avsnitt (øverst i spalte 2) brukes altså motstemmene til å si at Marte 

Krogh ikke er i posisjon til å kunne gi andre mødre gode råd, istedenfor å imøtegå 

synspunktet hennes med argumenter.  

Samtidig rommer framstillingen et paradoks: For at Tønne og Rygg skal være 

troverdige representanter for Kvinne-Norge, må de gjøres om fra kjendismødre til «folk 

flest». Og nå viser det seg at begge to har vaskehjelp selv. VG formulerer det slik: «Også 

kjendis-mammaene innrømmer å ha benyttet seg av vaskehjelp.» Verbet «innrømmer» 

presupponerer at det i utgangspunktet ikke er helt legitimt med vaskehjelp, og styrker dermed 

den indirekte kritikken av Marte Kroghs vaskehjelp. Perfektumvarianten «å ha benyttet seg 

av» antyder dessuten at dette er en fase som er forbi, eller at det bare skjer en sjelden gang. I 

sitatet som følger, bruker Tønne mange språklige teknikker for å legitimere vaskehjelpen sin. 

Hun understreker at vaskingen skjer en gang hver andre uke. (Altså benytter hun seg fortsatt 

av vaskehjelp, i motsetning til hva journaliststemmen antyder.) I kontekst tolkes det lett som 

at det ikke er spesielt ofte – men vi får jo ikke vite hvor ofte Marte Kroghs vaskehjelp 

kommer. Videre sier Tønne: «Jeg kjøper meg ut av den ordentlige vaskingen og slipper å 

irritere meg over det.» Tønne gjør seg selv til agens, en handlingens dame, som velger å kjøpe 

en tjeneste – i motsetning til Marte Krogh, som bare «har» vaskehjelp. Dessuten tar 

vaskehjelpen bare den ordentlige vaskingen. Det presupponerer at Lisa Tønne vasker resten 

selv. (Men det gjør kanskje Marte Krogh også?) Og det er ikke latskap eller snobberi at Tønne 

har vaskehjelp: Det er for å slippe å irritere seg, altså for å bli et mer harmonisk menneske – 

og kanskje ha mer tid til barna. Plutselig blir vaskehjelpen noe vi vanlige lesere kan 

identifisere oss med. Men dette er langt ute i teksten, etter at vi allerede har latt oss provosere 

over Marte Kroghs bruk av det samme.  
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9.5.8 Marte Krogh vs. Kvinne-Norge: Hvem refser hvem? 

I formuleringene som beskriver konflikten mellom Marte Krogh og de andre mødrene, 

framstilles Krogh semantisk som den aktive part – ytringens agens. Hun oppfordrer mødrene 

til å trene, hun provoserer i Mamma-intervjuet, og hun opprører Kvinne-Norge. Intervjuet 

med henne satte sinnene i kok. Og hun og samboeren går på nytt hen og vekker oppsikt. Til 

sammen plasserer det ansvaret for debatten hos Krogh, dette framstår som noe hun aktivt har 

initiert. Dermed er det mødrene som blir ofre i saken, det er de som kritiseres – de får den 

semantiske rollen patiens (Svennevig 1995:31, Vagle 1995:166ff). 

Motsatt vinkling hadde naturligvis også vært mulig. Det går fint an å se kritikerne som 

agens og fortelle historien om Marte Krogh som hetses i offentlige medier og kritiseres av 

kjendiser. Mamma.no velger nettopp dette perspektivet i et oppslag der redaktøren kaller 

kritikken for «regelrett mobbing» og mener kritikerne er dårlige digitale forbilder for sine 

barn (Mamma.no 9.1.2013). Også VG er inne på denne vinklingen i papirutgavens 

førstesidehenvisning, der Krogh faktisk gjøres til patiens: «Finansfrue Marte Krogh: Får kjeft 

for mamma-intervju». Men i selve nyhetssaken er det ikke lenger Tønne og Rygg som er 

aktive og kjefter på Krogh. For begge to heter det at de «reagerer» på Kroghs «oppfordring» 

eller «uttalelser»; her er det Marte Krogh som provoserer fram reaksjonen. 

Det er i ingressen til hovedsaken at Marte Krogh «opprører Kvinne-Norge». Begrepet 

«Kvinne-Norge» presupponerer at norske kvinner har en felles mening som står i motsetning 

til Marte Krogh sin. Ingressen skaper dermed et kvinnefellesskap som det forutsettes at 

leseren er en del av. Dokumentasjonen er begrenset: to kvinnelige kjendiser, tre tvitrere og 

noen ukjente kilder i Mamma.nos kommentarfelt. Interessant er det også at Manne-Norge ikke 

får lov til å være indignert, men skrives helt ut av saken. Det tyder igjen på at det ikke er 

treningsdebatten som er årsaken til opprøret, for helseperspektivet kunne også menn ha ment 

noe om. Snarere er problemet at mødre føler seg personlig rammet av kritikken, og at 

nyhetsverdien ligger i den normen Krogh har brutt ved å ytre noe som kan oppfattes som 

personlig kritikk av vanlige folk. 

 

9.5.9 Marte Krogh: undersaken som punkterer nyheten 

Den oppmerksomme leser finner nederst til høyre, eventuelt helt sist i nettsaken, en undersak 

med tittelen «Forstår tidsklemma». I motsetning til hva VG gir inntrykk av i dementiet tre 

uker senere, har avisa nemlig kontaktet Krogh og bedt om en kommentar til kritikken. I 

undersaken formulerer hun seg på en måte som kritikerne sannsynligvis vil nikke 

anerkjennende til:  

– Poenget mitt er at trening gir overskudd. Jeg vet hvor slitsomt det er å trene når man sover lite på 

grunn av barnet og har forståelse for at det blir for mye for småbarnsmødre med flere barn og faste 

jobbtider å trene i tillegg, sier Krogh til VG. 

Under en debatt i regi av Oslo journalistklubb 14.2.2013 fortalte Marte Krogh at VG-

journalisten som tok kontakt for å få denne kommentaren, ikke ville oppgi nøyaktig hva hun 

ble kritisert for; hun fikk bare høre Rygg og Tønnes sitater tatt ut av kontekst. Derfor kunne 
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hun ikke erklære seg direkte misforstått før hun så VGs vinkling på trykk (Journalisten.no 

14.2.2013). Likevel indikerer sitatene i undersaken at Krogh ikke står inne for VGs tolkning 

av «man må bare ta seg sammen». Dermed svekker undersaken den indre sammenhengen, 

koherensen, i nyhetsteksten. 

Når VG foretrekker å publisere en tekst med en slik indre motsetning framfor åpent å 

spørre Krogh om hva hun egentlig mener, og heller bygge en koherent sak rundt det, blir det 

enda tydeligere at Kroghs personlige meninger om trening neppe kan være kjernen i saken. 

Derimot bekrefter kritikken fra «Kvinne-Norge» en bestemt doxa innen VGs nyhetsdiskurs, 

nemlig at vanlige folk vet bedre enn de nedlatende rikingene – og det har nyhetsverdi. Man 

skal lese kritisk for å se bristene i byggverket; Krogh er korrekt sitert fra Mamma, 

overskriften er en naturlig tolkning ut fra premissene i nyheten og er ikke grafisk markert som 

sitat, de utvalgte faktaopplysningene stemmer, og den angrepne parten får tilsynelatende 

imøtegå kritikken. Likevel ser vi altså at VG-stemmen aktivt bygger opp under en bestemt 

tolkning av sitatet og en tilhørende personkarakteristikk. Samtidig konstrueres en modelleser 

som er intuitivt skeptisk til at en reaksjonær elite som lever i sin egen boble, skal fortelle oss 

vanlige folk hvordan vi bør leve.  

 

9.5.10 Tolkningen avhenger av diskursen   

Tekstanalysen har vist at det som opprører oss, ikke nødvendigvis er hva som sies, men hvem 

som sier det, og i hvilken diskurs. Den diskursive praksisen teksten inngår i, er avgjørende. Vi 

har alt sett at intervjuet ikke skapte noe rabalder innen kjendisdiskursen til Dagbladet og Se 

og Hør, og at Mamma.no snur VGs vinkling på hodet og ser Krogh som mobbeoffer gjennom 

en empatisk og solidarisk diskurs. 

VG illustrerer også dette poenget godt selv. Bare ti dager før de publiserte nyheten om 

Kroghs angivelige provokasjon, rettet avisa faktisk selv den samme oppfordringen til nybakte 

mødre – men i en annen sjanger og via en annen diskurs. VG har nemlig også en personlig 

trener, Helle G. Bornstein, som gir helseråd i papiravisa hver søndag. I intervjuet «Sett 

realistiske krav» fra 30.12.2012 framstår det som forbilledlig at Live Nelvik leverer dattera på 

åtte måneder til en barnevakt for å være med ut og trene. Bornstein bruker samtidig den faste 

spalta «Ukens unnskyldning» til å rette pekefingeren mot småbarnsforeldre som unnskylder 

seg med at de ikke har barnevakt (eller au pair): «Ikke godkjent. Ta med deg barnet på 

treningsøkten. Enten du går eller jogger med vogn.» Med andre ord: Ta dere sammen og tren 

mer! Ingen i norsk presse reagerte på dette oppslaget. Det er fordi helsediskursen har helt 

andre normer for hva man kan si og ikke – og fordi hun som sier det, er VGs ekspert og ikke 

en reaksjonær riking. 

Innen nyhetsjournalistikkens diskurser, derimot, var VGs Marte Krogh-sak så 

oppsiktsvekkende at andre medier umiddelbart hengte seg på, bl.a. TV2.no (9.1.2013). Utpå 

ettermiddagen publiserte Aftenposten.no nyheten «– Det er utrolig arrogant» (Aftenposten.no 

9.1.2013), der journalisten siterer VG og legger fram saken gjennom samme diskurs, vinkling 

og struktur, men bytter ut Lisa Tønne med to egne kjendisintervjuer. To dager senere fulgte 
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Aftenposten opp med et helsides papiroppslag der journalisten fastslår at Marte Krogh har 

«ertet på seg tusenvis av mødre og fedre», og spør seks politikere og kulturpersonligheter om 

hvorfor vi blir så provosert av Marte Kroghs «moralske pekefinger» (Aftenposten 11.1.2013). 

Hvis dette kan kalles en tabloid diskurs, er altså ikke Aftenposten noe mindre tabloid enn VG 

og TV 2.  

Dagbladets papirutgave holdt seg derimot lenge til en analytisk kommentar fra 

kulturredaktøren, der han knytter reaksjonene opp mot folks aversjon mot å bli fortalt hvordan 

de skal leve, og kopler det videre til helseministerens vanskeligheter med å få folk til å velge 

en sunnere livsstil (Ramnefjell 11.1.2013). I nettutgaven beveger Dagbladet seg ikke utenfor 

kjendisdiskursen. Der viser Guri Solberg sin sympati med Marte Krogh ved å fortelle en 

parallell historie om en gang hun selv sa noe uheldig om Jan Haudemann-Andersen som ble 

blåst opp (Dagbladet.no 14.1.2013). 

Dermed kan vi oppsummere med at utsagnet om at mødre bør trene mer, og kritikken 

mot det, blir fortolket forskjellig i fem ulike diskursive praksiser: 

 Innen VGs kritiske nyhetsdiskurs tolkes utsagnet som et elitistisk overgrep mot vanlige 

mødre. Kritikken framstår som berettiget moralsk harme. 

 Innen Mammas empatiske diskurs, særlig i papirversjonen, presenteres utsagnet først 

og fremst som ærlig selvrefleksjon. Kritikken tolkes som mobbing. 

 Innen kjendisdiskursen i Dagbladet og Se & Hør vekker ikke utsagnet engang oppsikt, 

i verste fall tolkes det som et kuriøst trekk ved kjendisen. Kritikk forekommer ikke. 

 Innen VGs helsediskurs blir tilsvarende holdninger tolket som naturlige og positive, og 

møter ingen kritikk. 

 Innen Dagbladets analytiske diskurs tolkes utsagnet og reaksjonene som et symptom 

på en forakt for autoriteter i en individualistisk orientert befolkning. Fordeling av 

skyld er ikke relevant. 

Dette viser hvordan et utsagn eller en mening kan inngå i flere konkurrerende diskurser og 

fylle forskjellig funksjon. Det som provoserer i én diskurs, behøver ikke gjøre det i en annen. 

En kilde som Marte Krogh er dermed mer prisgitt hvilken diskurs hun skrives inn i, enn hvor 

ordrett hun siteres. 

 

9.5.11 Også selvransakelsen er enstemmig 

Etter tre uker, 1. februar, publiserer VG beklagelsen jeg gjengav innledningsvis, på både papir 

og nett. De neste dagene blir det et ras av medier som henger seg på: Dagbladet (2.2.2013) 

beklager at Ramnefjell baserte kommentaren sin på en feilsitering. TV2.no (2.2.2013) 

beklager at de brukte VG-sitatet i flere saker på TV 2 og nettsidene sine. Aftenposten 

(7.2.2013) beklager både feiltolkningen og bildebruken i papirsaken og legger inn en liknende 

beklagelse øverst i nettsaken. Klassekampen (Braanen 2.2.2013) skriver en harmdirrende 

leder om hvor kynisk og ukritisk konkurrentene har melket denne historien, selv om flere av 
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Klassekampens egne kommentatorer baserte seg på akkurat den samme tolkningen som VG i 

ukene før (Sælid 12.1.2013, Egeland 14.1.2013). Selv Mamma.no (7.2.2013) tar selvkritikk 

og endrer mellomtittelen «Oppfordrer mødre til å trene mer» til «Liker ikke å trene».  

Dagens Næringsliv har til nå ikke interessert seg for saken. I næringslivsdiskursen fins 

det ingen «finansfruer», og det er heller ikke naturlig å markere avstand fra overklassen. 

Umiddelbart etter VGs dementi er avisa derimot på hugget. Via førstesideoppslaget «Fikk 

hele Norge mot seg» (2.2.2013) får Marte Krogh snakke ut over en dobbeltside i 

lørdagsutgaven, mens journalisten kaster seg inn i kampen om å få definere virkeligheten: 

«Marte Krogh ble i debatten av mange fremstilt som en bedrestilt finansfrue fra Oslos 

vestkant. I virkeligheten har hun vært profesjonell musiker siden hun var 14 år.» Her nevnes 

ikke Jan Haudemann-Andersen med ett ord, og Krogh kalles konsekvent for fiolinist.  

Mønsteret er tydelig: Når VG først har slått an tonen, stemmer andre nyhetsmedier i, i 

samme dur – eller holder en lav profil. Alle kunne ha lest det opprinnelige intervjuet med et 

kritisk blikk og kontaktet Krogh for å finne ut om hun stod inne for VGs tolkning, men det har 

åpenbart vært en fremmed tanke. Like påfallende er det hvordan både medier og opinion snur 

på en femøring idet VGs dementi er ute; nå gjelder det å legge seg flat, selv om det i realiteten 

ikke er kommet fram noen vesentlig ny informasjon utover det vi alt kan utlede av 

originalintervjuet og VGs første sak. Om ikke annet viser oppfølgingssaken «Marte Kroghs 

samboer: Et velmenende råd» [sic] fra VG Nett 10.1.2013 – som vi skal komme tilbake til – at 

Krogh hele tida har ment seg feilsitert. Dette tyder på at mediene bekjenner seg til en felles 

nyhetsdiskurs som det er vrient å løfte blikket fra. I siste del av analysen skal jeg forsøke å 

sette ord på den og knytte sammen diskursiv og sosiokulturell praksis. 

 

9.5.12 Diskursens ideologiske implikasjoner 

Innen den kritiske nyhetsdiskursen reagerer øyensynlig VG instinktivt når det blir mulig å 

fortelle at noen i den økonomiske eliten prøver å belære oss andre. Avisa konstruerer en 

motsetning mellom eliten og «folk flest», eller «Kvinne-Norge», som det heter i denne 

artikkelen. Disse størrelsene er i konflikt, og eliten misbruker sin makt og status til å drive 

overformynderi eller på annen måte nedverdige oss vanlige. Som vi så i avsnitt 3.4.3, er dette 

en av de viktigste grunnfortellingene i VG og mye annen nyhetsjournalistikk (og dermed også 

i kommentarfeltene og sosiale medier), jf. Bjerke (2011:157), Hågvar (2003:345), Lindholm 

(2004:120) og Eide (2001:50). Det er derfor Marte Krogh blir skurken i historien og ikke 

mobbeofferet.  

I avsnitt 3.4.3 så vi også at sen svenske maktutrederen Olof Petersson (1994) døpte 

denne diskursen journalisme.177 I journalismens nyhetsfortellinger tildeles vanlige folk rollen 

som ofre, elitepersoner med makt får skurkerollen, mens mediene indirekte blir helten som 

forsvarer grasrota mot maktmisbruk og kritisk filtrerer elitens budskap så hvermannsen ikke 

                                                 
177 Petersson kaller ikke journalismen for en diskurs, men for en ideologi. I tråd med Fairclough (1992:87) vil jeg 

likevel hevde at det er to sider av samme sak, siden ideologi er innleiret i diskursive praksiser.  
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blir manipulert. Dette er en presentasjonsform med stort retorisk gjennomslag som sitter i 

ryggmargen til mange journalister. Dermed er det lett å forstå at VG tolket Kroghs utsagn som 

de gjorde, og selv inntok en kritisk holdning i saken – det passet jo så godt inn i mønsteret. 

Den samme diskursen forklarer også hvorfor et kobbel andre medier kastet seg på saken uten 

å bry seg med å finlese originalintervjuet eller kontakte Krogh for en oppklaring. 

Siden journalismediskursen forutsetter at den som blir utsatt for urett, har rollen som 

«den lille mann», må persontegningen varieres med situasjonen. Når pendelen svinger tilbake 

og «fiolinisten» Marte Krogh endelig får snakke ut i Dagens Næringsliv, tar avisa nye bilder 

der hun framstår som jordnær, med diskré sminke, hestehale og hverdagsgenser. I den 

historien er det VG og deres mediekumpaner som står for maktmisbruket. Slik går diskursen 

fortsatt opp.  

Hvorfor journalismediskursen har fått så godt fotfeste, må behandles grundigere et annet 

sted. Men én av flere forklaringsfaktorer kan være at en kritisk og uavhengig presse tross alt 

trenger noen normer for hva den skal være kritisk til, og hvem den skal være uavhengig av. 

Etter partipressens fall har ideen om «folket» som oppdragsgiver satt seg. Samtidig har vi fått 

et mer individualistisk og personorientert samfunn der både offentlige og sosiale medier er 

blitt mer nærgående, i den grad at autentisitet kanskje er blitt den viktigste 

troverdighetsmarkøren (Johansen 2002:61ff, Kjeldsen 2006:121). Dermed behandles ofte 

saker om abstrakte spørsmål som konflikter mellom enkeltpersoner (Johansen 2001:167ff), og 

det blir et journalistisk mål i seg selv å avsløre forskjeller mellom elitepersoners liv og lære. 

Når pressen samtidig er avhengige av sterke patosappeller for å trenge igjennom den økende 

mediestøyen, er ikke veien lang til gode historier som automatisk sparker oppover for å 

bekrefte fordommene våre og vekke indignasjon.  

VG-oppslaget om Marte Krogh legitimerte helt konkret massive personangrep på henne, 

men styrker også indirekte den diskursen historien fortelles gjennom. På et mer generelt nivå 

hevder som kjent Fairclough (1992:64, jf. avsnitt 3.2.3) at enhver diskursiv praksis påvirker 

«systems of knowledge and belief» (Hallidays ideasjonelle metafunksjon), «social 

relationships» og «social identities» (den mellompersonlige metafunksjonen).   

Journalismediskursen åpner naturligvis for mye god, kritisk journalistikk som avdekker 

vesentlig svikt i demokratiet og samfunnslivet. Det er en god ting at pressen minsker kløfta 

mellom velgere og politikere ved å gå disse tett på klingen og ikke ta alle påstander for god 

fisk. Det er også egnet til å styrke publikums selvforståelse at «folkets» smak og verdier 

opphøyes. Diskursen i VG-artikkelen gjør det for eksempel lettere å føle seg vellykket som 

mor, og det bygges opp under en involverende og likestilt papparolle.  

Problemet oppstår idet man automatisk griper til helte- og skurkesjablongene uten å 

gjøre noe forsøk på å forstå saken til bunns. Når kompliserte og abstrakte sammenhenger over 

tid reduseres til løsrevne moralske eksempelhistorier (Bird & Dardenne 1997:343, Lindholm 

2004:118), risikerer journalistikken å ha motsatt effekt av den intenderte: Populistiske 

politikere kan lettere få gjennomslag for den samme anekdotiske måten å presentere verden på 

(Bjerke 2011:157f, Johansen 2001:169). Offerposisjonen blir ettertraktet (Hågvar 2003:353, 
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2007a:220). Politikerforakten og mistroen til «eliten» og «pampeveldet» eskalerer. De 

opplevde sosiale avstandene øker, misnøyen ulmer, og terskelen for å æreskjelle «den derre 

arrogante rikingdama» blir lavere.    

Å dementere enkeltsaker er redelig overfor dem det angår, men det endrer sjelden den 

underliggende diskursen. VG beklaget tekniske detaljer som feilsitering og manglende 

imøtegåelse, men reflekterte ikke over hvorfor det føltes naturlig å slå opp saken på denne 

måten i utgangspunktet – uavhengig av hva Marte Krogh måtte ha ment. Dermed 

reproduseres diskursen og holdes varm til neste gang eliten øyensynlig viser sitt sanne jeg.   

Konklusjonen over er gyldig for både papir- og nettversjonen av åpningssaken. Nå skal 

vi se om vi finner samme diskursive mønster i oppfølgingssakene – som er forskjellige på 

papir og nett. Vi går gjennom papirsakene først, deretter nettsakene.  
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9.6 Oppfølgingssak 1, papir: Casefortelling fra grasrota 

VG dekker Krogh-saken bredt på papir den påfølgende dagen, 10. januar. Nesten to av tre 

sider er satt av til et intervju med småbarnsfamilien Thorsplass fra Lesjaverk (figur 9.3). 

Familien har tre små barn, begge foreldrene jobber som lærere, og de driver dessuten gård ved 

siden av. De lever et travelt liv hvor det er lite tid til trening, og fungerer som representanter –

en case – for alle dem som mener Marte Krogh mangler innsikt i hvordan hverdagslivet 

fortoner seg for småbarnsfamilier flest. Oppslagstittelen «Prøv dette, Marte!» etablerer saken 

som et slags tilsvar til gårsdagens «Ta dere sammen og tren mer!». Saken kommer allerede på 

side 6 og 7 i avisa, etter det innledende kommentarstoffet og en helsides nyhet om været. Det 

er altså blant det første en leser vil se om hun blar gjennom avisa forfra, og har dermed stort 

potensial for å bli lest. 

 

9.6.1 Hvor vanlig er casevinkler på papir og nett?178 

Dette oppslaget representerer kanskje den største sjangerforskjellen mellom nyhetsdekningen 

av Krogh-saken på papir og nett. Ingen av nettnyhetene er bygd opp rundt en case på samme 

måte. Før vi begynner på analysen, skal vi derfor undersøke nøyere hvor typisk slike 

casevinkler er for papiraviser. Det er en nødvendig kontekstualisering og kartlegging av den 

diskursive praksisen. 

I den kvantitative innholdsanalysen (avsnitt 8.20) så vi tegn til at papiravisene 

publiserer flere nyheter som er vinklet på en selvstendig case, enn nettavisene gjør. For å 

undersøke dette grundigere har jeg gjort en tilleggsundersøkelse med et nytt materiale. Jeg har 

tatt for meg samtlige saker i papir- og nettutgaven til Dagbladet og VG i to konstruerte uker 

fra desember 2013 til april 2014.179 Materialet er samlet inn via Atekst. Av kapasitetshensyn 

har jeg denne gangen ikke dobbeltsjekket nett- og papirutgavene manuelt, slik jeg gjorde i den 

store kvantitative undersøkelsen (kapittel 7 og 8).180 Aftenposten er her utelatt fordi deres 

nettavis på dette tidspunktet i prinsippet var blitt en betalkanal. Det jeg er interessert i, er 

forskjellen mellom papir og åpent nett, jf. kapittel 1. Dermed er også de digitale 

betalingstjenestene til VG og Dagbladet utelatt.  

Resultatene bekrefter at den prototypiske casefortellingen hører mest hjemme på papir. 

Det blir tydeligst om vi legger til grunn enda strengere kriterier enn i den brede 

innholdsanalysen, noe diskusjonen i avsnitt 8.20 viste at det kan være grunn til. 

                                                 
178 Denne analysen er tidligere publisert i en annen kontekst i Hågvar (2015). 

179 For å unngå romjula, avisfrie dager og OL-perioden valgte jeg mandag 9.12.13 og 3.3.14, tirsdag 17.12.13 og 

11.3.14, onsdag 8.1.14 og 19.3.14, torsdag 2.1.14 og 27.3.14, fredag 17.1.14 og 4.4.14, lørdag 25.1.14 og 

12.4.14 og søndag 2.2.14 og 23.2.14. Sistnevnte søndag sammenfaller med siste dag av OL, men er likevel valgt 

for å få med et papir-Dagblad også i den andre konstruerte uka. Dagbladet la ned søndagsutgaven etter 30.3.14. 

Av plasshensyn er ikke tekstene i analysematerialet tatt med i litteraturlista. De mest relevante presenteres 

isteden med dato og tittel i vedlegg 4. 

180 Dermed utgår også portalnyhetene, jf. avsnitt 7.3.1. Vektklubb.no har jeg likevel sjekket spesielt, siden papir-

VG jevnlig trykker saker under den vignetten. 
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  Figur 9.3: Oppfølgingssak 1, papir, VG 11.1.2013. Verbalteksten gjengis i vedlegg 3  



291 

 

  



292 

 

I dette utvalget krever jeg for det første at nyheten løfter fram en representant for «vanlige 

folk», dvs. at personen ikke bør være allment kjent fra før eller være en profesjonelt involvert 

person som deler sine private erfaringer. Kjendiser eller politifolk som snakker om private 

forhold, teller for eksempel ikke. At personen er løftet fram, innebærer enten at hovedsaken er 

vinklet på vedkommende, eller at casepersonen får et dominerende bilde hvis han eller hun 

presenteres gjennom en egen undersak. En generell nyhet om sørlandsværet som avsluttes 

med et par replikker fra tilfeldig forbipasserende, regnes dermed ikke med.  

For det andre må personen representere en større gruppe og dermed eksemplifisere et 

problem eller en situasjon som gjelder for flere enn dem selv. Enkelthistorier om at 93 år 

gamle Trygve skyter hjort fra loftsluka, eller at Oddbjørn fikk fargesynet tilbake etter 47 år, 

teller ikke. Videre må nyheten være det VG kaller en «temasak», eller ligge nært opptil dette, 

dvs. «debattsaker – trender, temaer som er oppe i samfunnsdebatten, eller som har et potensial 

til å være det» (Christian Brændshøi, intervju 17.12.2013). Det ekskluderer for eksempel 

reisereportasjer med nordmenn i hovedrollene, men inkluderer under tvil reportasjen om 

utenlandske leger som lærer norsk i Polen før de søker jobb i Norge. 

For det tredje må nyheten være løsrevet fra de løpende hendelsesnyhetene; saken skal i 

seg selv sette temaet på dagsordenen. Nyhetsreportasjer fra Kiev der journalisten snakker med 

øyenvitner og deltakere i demonstrasjonene på Maidan-plassen, teller da ikke med.  Det gjør 

heller ikke saker som allerede er satt på dagsordenen av andre medier, som når Dagbladet 

videreutvikler NRK Østfolds sak om en kunstner som hjelper hjemløse romfolk.181 Nyheten 

skal heller ikke være en oppfølgingssak fra egen avis, men må lansere temaet og kildene som 

noe (relativt) nytt. Når VG intervjuer foreldrene til et mobbeoffer, teller det første intervjuet 

som lanserer saken og temaet, men ikke oppfølgingsintervjuet som gjøres dagen etter. I en 

serie slankeartikler som lanseres like over nyttår, teller jeg likeledes bare den første, selv om 

alle har forskjellig case. 

For det fjerde må journalisten ha vært i direkte kontakt med kilden selv. Sitatsaker der 

journalisten siterer fra en blogg, beskriver en YouTube-video eller gjenforteller nyheter fra 

andre medier, teller dermed ikke. Dette kravet ekskluderer også nyheter som er basert på 

direkte skriftlige henvendelser fra leserne, f.eks. VG Netts protokoll der lesere kunne fortelle 

om sine egne erfaringer med mobbing, som ble et stort oppslag på begge plattformer. 

Det vi sitter igjen med, er dermed en spesifikk form for nyheter der vanlige folks 

erfaringer brukes som inngang til å aktualisere en problemstilling og definere den som en del 

av nyhetsbildet. Muligens kunne vi igjen lagd to undersjangere her og skilt mellom nyheter 

som ikke hadde fungert uten casen (såkalt casedrevne saker, der casen omtales utførlig og i 

praksis utgjør hovedsaken), og nyheter der casen i teorien kunne vært droppet (casen er 

overflatisk og ofte plassert i en undersak). Enkelte av oppslagene som har casen i undersaken, 

                                                 
181 Jeg har ikke hatt kapasitet til å undersøke grundig om hver enkelt sak tidligere har blitt omtalt av andre. De 

sakene jeg utelater, er de som eksplisitt angir i teksten at «saken ble først omtalt i Romerikes Blad» eller 

liknende, og de som jeg ut fra egen erfaring eller et raskt søk på enkelte stikkord kan finne igjen hos 

konkurrenter. 
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nærmer seg det Normann (2011:6) kaller bruk av grasrotkilde, altså et «vanlig menneske» 

som kommenterer en nyhet på en nokså overflatisk måte for å «krydre» en sak som ellers 

kunne blitt nokså tørr. Normann skiller mellom case og grasrotkilde, blant annet fordi 

grasrotkilden i hennes definisjon «ikke [trenger å] ha opplevd en sak eller situasjon personlig, 

han kan kommentere noe basert kun på meninger og oppfatninger». Jeg har derimot satt som 

krav at kilden skal eksemplifisere noe mer enn «folkemeningen»; kilden må være direkte 

relevant for saken for å telle som case. Derfor slår jeg her sammen overflatisk og grundig 

casebruk, så lenge casepersonen tydelig prioriteres visuelt eller verbalt. 

Det viser seg at papirutgaven til Dagbladet og VG publiserer over dobbelt så mange 

slike saker som nettutgaven. Videre er nesten alle eksemplene i nettutgaven publisert på papir 

først, enten samme dag eller opptil fem dager tidligere. 

På papir finner vi 29 saker, hvorav 17 kun er publisert på papir og eventuelt i en digital 

betalingskanal (tabell 9.2–9.5, vedlegg 4).182 På nett er det bare 13 saker som tilfredsstiller 

definisjonskravene. Elleve av dem er trykt på papir først, og bare én er publisert på nett alene 

(vedlegg 4). Ni av papir- og nettsakene er i praksis identiske, slik at vi til sammen har 33 

forskjellige casefortellinger i materialet.183 De fordeler seg slik: 

 

 Bare papir Papir først, så nett Nett først, så papir Bare nett 

Casefortellinger 

totalt 

17 13 2 1 

Tabell 9.6: Antall forskjellige casefortellinger i VG og Dagbladet over to konstruerte uker. 

 

Når jeg sier at sakene er trykt på papir først, mener jeg mer presist at de er lagt ut på nett etter 

papiravisas deadline. Det betyr ikke alltid at papiravisa er på gata først. To av VGs saker ble 

lagt ut på nett tidlig i morgentimene og var derfor i praksis tilgjengelig før papirversjonen.184 

De andre sakene ble derimot holdt tilbake til avisene var ute i kioskstativene.185 To av 

nyhetene måtte vente henholdsvis én og fem dager før de kom på nett, mens en slankenyhet 

ble holdt tilbake i hele to uker før den ble lagt ut på åpent nett, og da kun på spesialdomenet 

Vektklubb.no. 

I materialet finner vi bare to saker som er publisert på nett først og papir etterpå, og én 

enkelt sak som bare har stått på nett. Den rene nettsaken handler om en navngitt bilist som har 

problemer med bilen sin. Saken er illustrert med en video bilisten har tatt av sitt eget 

dashbord, noe som kan forklare at saken passet best på nett. Saken skiller seg også fra de 

                                                 
182 Flere av sakene som her er kodet som «kun papir», finnes også bak betalingsmuren på nettet – hos VG oftere 

enn hos Dagbladet. Jeg minner derfor om at sammenlikningen gjelder papir versus åpent nett. 

183 Tabell 9.6 viser at 15 saker er dobbeltpublisert. Ni av dem er altså publisert på papir og nett samme dag, mens 

seks har ligget én eller flere dager før de ble publisert på motsatt plattform. Se tabell 9.3–9.4 (vedlegg 4).  

184 Kl. 4.58: «DNB: …» 6.28: «Frp-Sylvi …» Se tabell 9.3 (vedlegg 4) for detaljer. 

185 Kl. 8.30: «– Jeg …» 9.28: «’Dette …» 14.10: «Ja da …» 19.57: «Lettbrus …» 19.58: «Fremdeles …» 22.32: 

«Elisabeth …» 23.30: «På …» Se tabell 9.3 (vedlegg 4). 
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andre ved at casepersonen ikke er avbildet, noe som ellers i materialet bare gjelder 

anonymiserte personer. Trolig har ikke journalisten møtt kilden ansikt til ansikt. 

Hovedinntrykket er derfor at denne formen for casejournalistikk primært ledes til de 

betalte kanalene, og at eventuelle dobbeltpubliseringer gjøres etter at papiravisa er satt ut i 

stativet. Den som vil lese slikt stoff på bussen på vei til jobb, må da som hovedregel kjøpe 

papirutgaven eller betale for nettversjonen.  

Når vi i tillegg vet at nettavisene produserer omtrent tre ganger så mange nyheter per 

dag som papiravisene (jf. avsnitt 8.1), samtidig som de bare legger ut halvparten av 

casenyhetene fra papir, blir forekomsten av denne undersjangeren betraktelig sjeldnere på 

nett.186 

Ti av papirsakene har for øvrig casen i undersaken,187 og av disse er det bare to som 

også finnes på nett. Bare én av nettsakene har casen som egen undersak,188 mens to av dem 

har casen sist i brødteksten.189 Dette kan tyde på at casepersonen bør være det bærende 

elementet i saken for at den skal være relevant for nett. Samtidig er halvparten av de sakene 

som har casen som det bærende element – 10 av 21 saker totalt190 – reservert for papir, mens 

bare én av dem er reservert for nett. Dermed er heller ikke disse typisk nett- eller fellesstoff. 

En bærende case gjør det altså litt mer sannsynlig at saken kommer på nett, enn om casen 

hadde ligget i undersaken, men saken hører fortsatt mest hjemme på papir. 

Dette betyr ikke at «folk flest» er fraværende i nettjournalistikken. Som vi så i avsnitt 

8.10, utgjør denne kildetypen til sammen 7 % i både papir- og nettutgavene, og for 

Dagbladets og Aftenpostens del var det til og med litt høyere tall på nett. Det kan derimot se 

ut til at slike kilder brukes på en annen måte på nettet. I den konstruerte uka jeg har brukt som 

materiale her, fins det mange eksempler på nyheter der «vanlige folk» er involvert, men de 

aller fleste av disse er enten rene byrå- eller sitatsaker der redaksjonen ikke har snakket med 

kilden selv, eller nyheter som først er fortalt av et konkurrerende medium, men hvor 

journalisten ringer opp kilden og får sine egne sitater. Én er også oppfølging av en nyhet som 

først ble lansert i egen papiravis. I den grad den åpne nettutgaven brukes til å lansere nye 

temaer med egne, originale kilder, ser det ut til å gjelde enten løpende hendelsesnyheter med 

øyenvitner (lastebil eksploderte ved Mosjøen) eller reportasjer i mer tradisjonell forstand 

(Sør-Afrika sørger over Mandela, Gran Canaria har fått nye aktivitetsparker). Slike saker er 

få.  

                                                 
186 I dette materialet legger VG og Dagbladet ut omtrent like mange av casenyhetene sine på nettet (hhv. 42 % og 

38 % av papirsakene), men VG produserer i utgangspunktet langt flere slike saker enn Dagbladet. Det stemmer 

godt med tendensene vi så i den brede innholdsanalysen, der VG generelt utmerker seg ved å ha flest unike saker 

og bruke flest «vanlige folk» som kilder.  

187 «Hjelp! …», «Pensjonsbomben», Sjekker …», «Sju …», «Derfor …», «Tester …», «– Foreldre …», 

«Voldsomt …», «Deltid …», «– Ekstrem …». Se tabell 9.2 (vedlegg 4).  

188 «Tester …». Se tabell 9.2 (vedlegg 4). 

189 «DNB: …», «Alkohol …». Se tabell 9.3 (vedlegg 4). 

190 I tillegg kommer en dobbeltpublisert sak som har casen i hovedsaken, men ikke som bærende element («Ikke 

(melke)skvetten»). Se tabell 9.2 (vedlegg 4). 
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Samtidig registrerer jeg at papirutgavene publiserer flere originale saker med vanlige 

folk i hovedrollen som på grunn av den strenge definisjonen ikke har kommet med i 

statistikken her. Noen er enkeltstående, gode historier som ikke reiser noen generell 

problemstilling, men som først og fremst skaper identifikasjon og underholdning. VG forteller 

for eksempel om en 93-åring som skyter hjort fra loftsluka. Jakten rekonstrueres og skildres i 

et levende språk, og journalisten understreker hvor kompetent jegeren er. Mens en mer 

debattorientert vinkling kunne sett kritisk på jegerens høye alder og spurt om det er 

uproblematisk at han skyter med skarpt rundt sin egen låve, blir dette heller en enkeltstående 

gladsak. I tillegg finner vi også på papir personorienterte nyhets- og reisereportasjer, samt 

lengre featurereportasjer der utvalgte nordmenn eksemplifiserer den norske hyttekulturen eller 

en profesjonell sæddonor forteller hvordan det er å være far til hundre barn. Slike saker ser ut 

til å gå i de betalte kanalene.   

Papiravisene har også en del opplagte temasaker som inngår i en større serie, og som 

derfor er kodet som oppfølgingssaker og utelatt fra statistikken over. VGs kampanje mot 

mobbing har flere slike nyheter som kommer på papir først eller bare på papir – men her 

finner vi også ett av de to eksemplene på en egensak som går fra nett til papir. Mye 

slankestoff faller i samme kategori; det er i utgangspunktet betalt, casebasert nettstoff som 

gjøres tilgjengelig på papir, men ikke på åpent nett.  

VG-oppslaget jeg skal analysere, «Prøv dette, Marte!», er nettopp en slik 

oppfølgingssak som inngår i en serie med temasaker. Vi skal derfor utvide søkebildet noe og 

se hvor vanlig det er å bruke case i oppfølging av egeninitierte saker på papir og nett. Da 

finner vi den samme hovedtendensen, nemlig at papiravisa har flere casefortellinger, og at de 

fleste sakene publiseres på papir først eller papir alene. På papir inneholder de konstruerte 

ukene elleve caseartikler som direkte eller indirekte følger opp et tema redaksjonen har lansert 

på eget initiativ (tabell 9.4, vedlegg 4). Fem av sakene fins bare på papir, fire ble lagt ut på 

nett senere samme dag,191 og to ble første gang publisert på nett sent kvelden før,192 i en litt 

annen versjon. På nett finner vi seks casesaker som følger opp en egen nyhet (tabell 9.5, 

vedlegg 4). Halvparten av disse har vært publisert på papir først, og resten er på ulike vis 

indirekte oppfølginger av oppslag i VGs betalte kanaler. Til sammen utgjør dette 14 

forskjellige saker, som fordeler seg slik: 

 

 Bare papir Papir først, så nett Nett først, så papir Bare nett 

Oppfølgingssaker 

med case 

5 4 3 2 

Tabell 9.7: Antall forskjellige casefortellinger som følger opp en egensak, i VG og Dagbladet 

over to konstruerte uker 

 

                                                 
191 Henholdsvis kl. 10.26, 10.24, 20.04 og 15.31. 

192 Henholdsvis kl. 23.35 og kl. 22.44. 
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Ut fra denne undersøkelsen kan vi slutte at det ikke er noe utypisk valg av VG å følge 

opp åpningssaken i Marte Krogh-føljetongen med en casebasert temasak på papir, men ikke 

på nett. Det er tvert imot nokså representativt for måten slike saker løses på, særlig i VG. 

Dermed er det nødvendig å se nærmere på meningspotensialet i teksten.   

 

9.6.2 Visuell presentasjon: den travle familien som ikke har tid til overs 

Som for åpningssaken skal vi analysere det visuelle først. Bilder, grafikk og layout er leserens 

første møte med teksten og skaper sammen med tittelen en tolkningskontekst for 

verbalteksten.  

Oppslaget har fem visuelle elementer foruten verbaltekstblokkene: Et hovedbilde av 

familien Thorsplass i aktivtitet på kjøkkenet, et mindre bilde av Heidi Thorsplass ved 

familiens store «infotavle», et lite gruppebilde av hele familien, en grafisk framstilling av 

familiens gjøremål «en vanlig dag», og en faksimile av gårsdagens papiroppslag i VG.  

Der hovedbildet i åpningssaken viste en relativt statisk Krogh som satt på gulvet og 

smilte til fotografen, får vi her et hovedbilde med full familieaktivitet. Blikkfanget i bildet er 

mor Heidi Thorsplass, som er i ferd med å skrelle en klementin ved kjøkkenøya eller -benken. 

Hun står like ved siden av ettåringen Eirin og smiler til henne, som på sin side ser 

forventningsfullt på klementinen. Bak Heidis rygg er far Jan Olav i ferd med å hente ut noe 

fra en skuff, muligens ei gryte med lokk. Til høyre i bildet, også hun ved kjøkkenøya, sitter 

sjuåringen Live og skriver konsentrert i et hefte; trolig gjør hun lekser. Alle er opptatt med 

sine egne aktiviteter. Overskriften «Prøv dette, Marte!» ligger oppå nederste del av bildet, slik 

at det blir klart at den deiktiske referansen «dette» viser til det travle familielivet. Bildeteksten 

bidrar til fortolkningen: «FULL FART: Det er mye som må gjøres i en familie hvor begge 

foreldrene jobber som lærere i tillegg til at de driver gård og har tre barn å ta seg av.» 

Samtidig er det ingen utslitt og stressa familie vi ser. Kroppsspråket er rolig og harmonisk, og 

kontakten mellom mor og datter viser at de koser seg, til tross for at alle har oppgaver som må 

utføres.  

Med Kress og van Leeuwens termer kan vi si at hovedbildet primært er en narrativ 

representasjon, i den forstand at det viser en situasjon med aktører som handler. Følgelig 

preges bildet av vektorer (Kress og van Leeuwen 2006:59). Her er det både 

handlingsprosesser og reaksjonsprosesser. Handlingsvektorene går fra Jan Olav og ned i 

skuffen idet han bøyer seg og henter gryta, fra Heidi til klementinen idet hun skreller den, og 

fra Live til lekseboka idet hun besvarer oppgavene. Disse prosessene inneholder en handlende 

aktør og et konkret mål for handlingen. Det vil si at prosessen er transaksjonell, en visuell 

parallell til å bruke transitive setninger for å beskrive verbalt hva som skjer (Kress og van 

Leeuwen 2006:64). I tillegg har bildet en rekke reaksjonsprosesser, der blikkretninger former 

vektorer mellom reaktorer (den som ser) og fenomener (det reaktoren ser på). I dette bildet 

har alle reaksjonsprosessene både reaktor og fenomen, dvs. at alle ser på noe i bildet. Jan 

Olavs synsvektor går mot gryta, Lives mot boka, Heidis mot Eirin og Eirins mot klementinen. 

De er dermed transaksjonelle, slik som handlingsvektorene (Kress og van Leeuwen 2006:67). 
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Samtidig er alle vektorene såkalt unidireksjonale, det vil si at målet for handlingen eller 

fenomenet som blir sett på, ikke handler eller ser tilbake, slik det vil være i et håndtrykk eller 

en samtale, for eksempel. Til sammen konstruerer denne narrative representasjonen en 

fortelling om en familie med mye aktivitet, der alle har sitt å holde på med samtidig.   

Bildets mellompersonlige funksjon bestemmes både av relasjonene det etablerer mellom 

de representerte deltakerne på bildet (familiemedlemmene), mellom de representerte og 

interaktive deltakerne (familiemedlemmene og leserne), og mellom de interaktive deltakerne 

(VG og leserne). Vi har allerede sett at Heidis smil og blikkvektor etablerer et nært forhold 

mellom henne og det minste barnet. Disse er også plassert i forgrunnen og er de eneste som 

får hele overkroppen med på bildet. Dermed framhever bildet en kjærlig mor i hektiske 

familieomgivelser. Bildet er tatt omtrent i øyehøyde med mor og datter, muligens svakt 

undervinklet, og signaliserer dermed ingen maktforskjell mellom betrakteren og de avbildete 

(Kress og van Leeuwen 2006:140). Ingen ser i kameraet, og bildehandlingen blir derfor et 

såkalt tilbud (Kress og van Leeuwen 2006:119) – leseren tilbys et glimt inn i familiens 

hverdagsliv, men avkreves ingen direkte respons. Dermed er det sannsynlig at bildet 

appellerer til leserne som noe de kan kjenne seg igjen i, og som skaper identifikasjon med 

familien, istedenfor å rette seg direkte mot Marte Krogh, slik tittelen gjør. 

Den tekstuelle funksjonen, altså hvilken mening som ligger i komposisjonen, vil her 

være mest relevant å diskutere for oppslaget som helhet, der dette bildet inngår som ett av 

flere elementer. Det kommer jeg tilbake til.   

På det mindre bildet til høyre har Heidi stilt seg opp foran en stor familiekalender som 

rekker nesten fra gulv til tak og dekker en måned om gangen. Bildeteksten lyder: 

«INFOTAVLE: Heidi Brynhildsen Thorsplass viser fram oppslagstavlen – med foto – hvor 

måneden er planlagt i detalj.» Heidi holder den ene hånda på hofta og ser i kameraet med en 

alvorlig mine. Et underliggende premiss er at slike kalendere er noe man skaffer seg når man 

har mye man skal rekke. At kalenderen er så stor og dekker en måned om gangen, gjør den 

også velegnet til å illustrere behovet for langtidsplanlegging, selv om det hadde vært 

uproblematisk å få plass til akkurat de samme notatene på en ukeskalender i A4-format. Det 

er verdt å merke seg at møtet med VG er ført opp på 9. januar, noe som kan tyde på at 

intervjuet var avtalt før VG publiserte åpningssaken. Og dagen intervjuet står på trykk, skal 

Heidi paradoksalt nok trene Zumba …  

Ideasjonelt konstrueres Heidi som aktør og tavla som mål. Hånda som viser fram tavla, 

blir en handlingsvektor i en unidireksjonal transaksjonell prosess. Bildeteksten understreker 

prosessen; dette er ikke bare et bilde av Heidi og tavla, men av Heidi som aktivt viser den 

fram. Mellompersonlig skiller bildet seg fra hovedbildet ved at Heidi ser i kameraet. Da blir 

ikke bildehandlingen lenger tilbud, men krav (Kress og van Leeuwen 2006:118). På samme 

måte som direktive språkhandlinger krever en form for respons, er direkte blikkontakt uttrykk 

for at den avbildete forventer noe av oss som betrakter, slik vi også så i analysen av 

åpningssaken. I dette tilfellet blir det et nært samspill mellom bildet og tittelen «Prøv dette, 
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Marte!». Kravet retter seg mot Krogh, og «dette» hun skal prøve, er det travle familielivet 

som tavla og hovedbildet illustrerer på hver sin måte. 

Like under bildet av kalenderen finner vi en timeplan for «En vanlig dag for Heidi og 

familien». Den er skrevet med et linjeark som bakgrunn, av typen vi finner i ringpermer eller 

kladdebøker. Det kan være en referanse til læreryrket, men det har samtidig den effekten at vi 

ser hvordan alle linjene på arket er fylt ut. Slik får vi understreket at tidsskjemaet er fullt, på 

en måte som en vanlig punktliste ikke kunne visualisert. Den detaljerte gjennomgangen av 

hverdagsritualene styrker Heidis utsagn i brødteksten om at «hverdagen er hektisk og består 

stort sett av praktiske gjøremål, som man må igjennom».  

Ideasjonelt er denne representasjonen ikke narrativ, siden den ikke inneholder vektorer. 

Isteden er den konseptuell, mer spesifikt temporalanalytisk (Kress og van Leeuwen 2006:94). 

Oversikten blir en form for tidslinje som deler dagen inn i ulike seksjoner. Mellompersonlig 

har denne illustrasjonen mindre naturalistisk modalitet (virkelighetsnærhet) enn fotografiene, 

siden det opplagt ikke er et ekte linjeark som er skrevet på og fotografert (Kress og van 

Leeuwen 2006:154). Samtidig gjør linjearket og håndskriftfonten at grafikken får tilstrekkelig 

grad av naturalistisk modalitet til å konnotere «lærerliv» og «fullt skjema» uten å gi et falskt 

inntrykk av at familien faktisk skriver sånne skjemaer.  

Både «infotavlen» og det detaljerte tidsskjemaet virker i utgangspunktet etosbyggende. 

Likevel kan det jo tenkes at også Marte Krogh, som i tillegg til babyen har tre bonusbarn i 

familien og i praksis er firebarnsmor (Mamma 2012:23), bruker kalender og har faste rutiner. 

I det trykte Mamma-intervjuet finner vi til og med en liste i samme sjanger, riktignok preget 

av at Krogh er i permisjon. Under overskriften «Min mammadag» ser vi at Kroghs dag starter 

mellom kl. 5 og 6.30, med faste rutiner fram til legging 18.30 og voksenmiddag klokka 19. 

Der Thorsplass-skjemaet slutter med ordene «Trening? Ja, innimellom, men ikke veldig lett å 

få tid …», avrundes Kroghs skjema med «Jeg prøver å holde meg våken til kl. 23, men det er 

vanskelig. Sofia våkner mange ganger i løpet av natten» – altså en felles konklusjon om at 

foreldrelivet krever sine ofre. Vi kan også merke oss at tidsskjemaet til familien Thorsplass 

innimellom er utbrodert med helt normale hendelser eller beskrivelser som neppe kan kalles 

tidkrevende gjøremål. Etter ”Hente i barnehage” står det for eksempel ”Høre med personalet 

hva barna har gjort den dagen”. Og etter ”Lage middag” er det ført opp at ”Som regel er 

ungene slitne”. Hvis leseren da får inntrykk av at journalisten eller familien har smurt litt tjukt 

på for å gjøre den vanlige dagen mest mulig omfattende, kan det svekke kildens etos. Men det 

forutsetter at man leser nøye. 

Øverst til venstre i VG-oppslaget er det innfelt et arrangert, ordinært familiebilde av 

«ALLE FEM» som sitter i sofaen. Siden fireåringen ikke er med på det store hovedbildet, er 

hovedfunksjonen trolig å få introdusert alle deltakerne i teksten visuelt, samt å illustrere hvor 

stor familien egentlig er. Dette er også en konseptuell representasjon, siden den illustrerer 

hvilke deler (personer) en helhet (familien) består av. Med Kress og van Leeuwens termer 

(2006:87) blir familien da bærer («carrier») og enkeltpersonene attributter. De eneste 

vektorene i bildet er synsvektorene, som alle er rettet mot leseren. Mellompersonlig stiller 
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derfor også dette bildet et krav, men istedenfor å kreve at Marte skal prøve dette, er det her et 

krav om at alle personene i familien skal få oppmerksomhet.  

Det femte og siste visuelle elementet er en faksimile av gårsdagens papiroppslag, 

markert «VG i går», der bildet av Krogh og overskriften «Ta dere sammen og tren mer!» er 

synlig. Faksimilen overlapper tittelen «Prøv dette, Marte!» og signaliserer effektivt hva 

familien Thorsplass reagerer på. Den innfører også Marte Krogh som visuell deltaker i teksten 

og minner leseren på kontrasten mellom hennes statiske sittepositur og familiens aktivitet på 

bildet over.  

Teksten inneholder også tre små statistikkblokker og en hel spalte med debattsitater fra 

VG Nett og Twitter. 

Ser vi nå på oppslagets visuelle komposisjon som helhet – altså den tekstuelle 

metafunksjonen – finner vi at det konvensjonelle familiebildet og hovedbildet det er innfelt i, 

er plassert til venstre, mens det mest kritiske bildet (Heidi ved kalenderen) står til høyre. Det 

signaliserer konvensjonelt at familien er det gitte utgangspunktet, i denne sammenheng en 

utfordring som må løses, og at kalenderen er det nye og oppsiktsvekkende, det vil her si en av 

måtene utfordringen er løst på (Kress og van Leeuwen 2006:179). Samtidig havner 

hovedbildets Heidi i det gylne snitt og blir fortellingens hovedperson. Den detaljerte 

oversikten over «en vanlig dag» er plassert i oppslagets nederste høyre halvdel, ved siden av 

brødteksten. I tillegg til å framstå som ny presenteres dermed informasjonen som konkret og 

jordnær («real» i motsetning til «ideal», Kress og van Leeuwen 2006:186), altså en mer 

nøktern beskrivelse av hvordan situasjonen på bildene arter seg i praksis. Mens bildet av 

Heidi og kalenderen først og fremst forteller at familien trenger en stor infotavle – her et 

symbol på omfattende planlegging – for å fungere, og det ikke er forventet at leseren skal 

forsøke å dechiffrere notatene på tavla, forteller skjemaet under nøyaktig hva ordenen består i, 

og det legger i større grad opp til å bli lest. 

Selv uten å ha lest et ord av brødteksten vil leseren altså få en entydig ramme for hva 

saken dreier seg om, bare ved å kaste et blikk på tittel, bilder og grafikk. Vi identifiserer 

umiddelbart teksten som en tradisjonell casefortelling der en vanlig småbarnsfamilie ikke bare 

argumenterer ideologisk mot Marte Krogh, men også dokumenterer påstandene ved å vise 

fram sitt eget liv. Småbarnsforeldrene blant oss vil nok også bli nysgjerrige på om dette er noe 

vi kan kjenne oss igjen i.  

 

9.6.3 Stemmer og struktur: påstander belagt med sitater 

Heidi og Jon Olav Thorsplass er de eneste kildene vi møter i brødteksten, om vi ser bort fra 

referansen til gårsdagens sak. Begge siteres direkte, men Heidi gjøres til hovedperson ved å 

introduseres først og få en tilbakevendende stemme gjennom hele teksten. I tillegg bidrar 

journalistene med en sterk egenstemme. VG bruker ingressen til å knytte Heidi eksplisitt til 

Krogh-saken: 
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Heidi Thorsplass (37) er blant tusener som reagerer på Marte Kroghs refs av småbarnsmødre. Selv 

har hun knapt tid til trening.  

Brødteksten som følger, fletter sammen journaliststemmen med stemmene til Heidi og Jan 

Olav. Det er et gjennomgående mønster at VG først fremmer en påstand, som så blir etterfulgt 

av et sitat som fungerer som belegg for påstanden eller som en kommentar til den. Med et par 

unntak tildeles journaliststemmen og kildestemmene annethvert avsnitt. Åpningssekvensen er 

et godt eksempel: 

Sosiale medier koker. Debatten raser. Få norske familier har råd til vaskehjelp, au pair og 

personlig trener. Fiolinisten Marte Kroghs oppfordring til småbarnsmødre i magasinet «Mamma», 

om å ta seg sammen og trene mer, blir ikke pent mottatt av norske mødre og fedre. 

   – Slik er ikke hverdagen til en helt vanlig familie i det hele tatt. Hvordan kan en person med 

personlig trener, au pair og vaskehjelp, be mødre ta seg sammen? spør småbarnsmoren Heidi 

Thorsplass. 

I resten av saken kan vi faktisk stryke alle sitatene uten å miste noe av essensen: 

Hun og ektemannen Jan Olav Thorsplass (39) er begge lærere. I tillegg driver de gård og tar seg av 

sine tre barn på ett, fire og syv år. 

[…] 

Familien fra Lesjaverk har sin egen oppslagstavle hvor måneden er planlagt i detaljer.  

   Det må til for å få kabalen til å gå opp, mener de. 

[…] 

Ektemannen jobber heltid som lærer, men har også ansvaret for fjøset hver fjerde helg – i tillegg til 

å ta seg av jordene, brøyting og vedlikehold. 

[…] 

Mammaen prøver å legge inn litt trening her og der, men det er ikke alltid mulig når timeplanen er 

tettpakket, og prioriteringen er å ligge foran: 

[…] 

Som småbarnsforeldre flest, blir det [sic] lite tid til egenpleie og hobbyer. Hverdagen handler om å 

få tid til alt. 

[…] 

Dårlig samvittighet gnager selv hos en dobbeltarbeidende småbarnsmor, uten ekstern hjelp. 

[…] 

Hun forstår det massive opprøret mot Marte Kroghs oppfordring. 

Mats Nylund (2006:152) hevder at en av mange narrative funksjoner sitater kan ha i 

journalistikken, er å gjøre nyhetsfortellingen mer overbevisende. Han viser til et finsk 

eksempel der journalisten først fremmer en påstand om at over tusen sivile har flyktet 

fra russiske bombinger i Tsjetsjenia, for så å sitere en kvinne på flukt. Nylund tviler 

ikke på at journalisten har snakket med kilden, men journalisten har neppe med egne 

øyne observert alle de tusen flyktningene. Likevel framstår historien som mer troverdig 

på grunn av sitatene fra casen, siden journalisten demonstrerer at han har vært på stedet 

og observert deler av situasjonen. Førstehåndsinformasjonen legitimerer med andre ord 

annenhåndsinformasjonen som resten av saken bygger på. Men samtidig vil den 

arketypiske offerrollen avgrense det narrative perspektivet og bidra til å fremme én 

bestemt versjon av virkeligheten.  

Parallellen til VGs casefortelling er tydelig. Ingressen forteller at «tusener» 

reagerer på «Marte Kroghs refs av småbarnsmødre», men dokumenterer ikke denne 

påstanden. Isteden introduseres Heidi Thorsplass som et av ofrene for Kroghs 
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holdninger. Hennes erfaringer og synspunkter tjener som dokumentasjon på at 

kritikerne har rett, og dermed indirekte at VG har satt en viktig sak på dagsordenen.  

Nylund understreker også at meningen i et sitat beror på koteksten, det vil si at 

sitatet utgjør en felles «meningsenhet» med iallfall den foregående og påfølgende 

setningen. Dermed får vi en meningsstruktur i denne teksten der journaliststemmen og 

kildenes stemmer indirekte autoriserer hverandre ved å samarbeide om 

historiefortellingen. Da må vi se nærmere på hvordan stemmene presenteres. 

 

9.6.4 Heidi og Jan Olav Thorsplass: folkets røst 

Heidi Thorsplass kommer ved første øyekast til orde allerede i tittelen: «Prøv dette, 

Marte!» Posituren ved kalenderbildet sannsynliggjør at hun fremmer et slikt krav. I 

brødteksten sier hun også noe som likner: «– Dette livet kunne Marte Krogh ha forsøkt 

et par uker, og vist meg hvordan hun hadde fått tid til trening.» Likevel er tittelstemmen 

flertydig. Det er først og fremst fordi den mangler replikkstrek, den konvensjonelle 

markøren for at noe er et sitat og ikke redaksjonens egen påstand. For det andre er det 

en betydelig modalitetsforskjell mellom sitatet i brødteksten og oppfordringen i tittelen. 

«Dette livet kunne Marte Krogh ha forsøkt» er hypotetisk, mens «Prøv dette, Marte!» er 

kategorisk og har langt sterkere mellompersonlig modalitet (Halliday 2014:691, Vagle 

1995:184). Samtidig gjøres den direktive språkhandlingen direkte i tittelen, mens den er 

mer indirekte i brødteksten. Dermed kan vi også lese tittelen som VGs egen 

oppfordring, inspirert av Thorsplass’ utsagn. Ytringen blir det Fairclough (1992:108) 

kaller «double-voiced»; kildens og avisas stemme blandes sammen, og ingen får 

fullstendig eierskap til ytringen og dermed heller ikke ansvar for den.   

Grepet VG gjør i denne tittelen, er på ett plan det samme som redaksjonen gjorde i 

åpningssaken dagen før, da de reformulerte Marte Kroghs sitat om at «Man må bare ta 

seg sammen» til tittelen «Ta dere sammen og tren mer!». Også denne gangen blir 

konsekvensen at kilden framstår som krassere enn hun er. Samtidig er det her ingen 

stikktittel som presiserer hvem som snakker, i motsetning til i åpningssaken. Dermed 

smelter VGs og kildens stemme tettere sammen, og tittelen antyder at saken vil støtte 

opp under kildens perspektiv.  

I brødteksten siteres Heidi Thorsplass direkte hele veien, noe som bringer henne 

nær leseren. Hun utgjør en lang referentkjede fra første til siste avsnitt. Referansene 

journalisten bruker, konstruerer en småbarnsmor vi har respekt for. VG bruker fullt 

navn eller bare etternavn,193 og over halvparten av referansene presiserer morsrollen: 

«Heidi Thorsplass», «småbarnsmoren Heidi Thorsplass», «Hun», «mammaen», 

«trebarnsmoren», «hun», «Heidi Thorsplass», «Mammaen», «trebarnsmoren», «Heidi 

Thorsplass», «en dobbeltarbeidende småbarnsmor», «småbarnsmoren», «Hun», 

                                                 
193 Dette gjelder ingress og brødtekst. På tidsskjemaet kalles hun «Heidi».  
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«Thorsplass».194 Referentkjeden likner kjedene til Lisa Tønne og Eli Rygg i 

åpningssaken. De ble betegnet som «kjendis-mødre», «tobarnsmor», «trebarnsmor» og 

representanter for «Kvinne-Norge», mens Marte Krogh i større grad ble «rikmannsfrue» 

eller «finansfrue». Jan Olav Thorsplass får på sin side rollen som ektemann, ikke for 

eksempel dobbeltarbeidende småbarnsfar (ifølge teksten er det i praksis han som jobber 

dobbelt på grunn av gårdsdriften, ikke Heidi): «ektemannen Jan Olav Thorsplass», 

«Ektemannen», «Jan Olav Thorsplass», «han». Referentkjeden er som vi ser, også 

kortere. Til sammen signaliserer dette at VG inntar mammaperspektivet i saken, selv om 

både yrker og andre roller nevnes i tillegg. Diskursen fra åpningssaken videreføres. 

I de direkte sitatene snakker Heidi Thorsplass hovedsakelig om egne erfaringer: 

hvorvidt hun kunne tenke seg au pair eller vaskehjelp, hvor hektisk hverdagen er, hvilke 

treningsmuligheter hun har i praksis, og hvor mye hun foretrekker å være sammen med 

barna. Argumentasjonen er i liten grad prinsipiell, og hun sier aldri rett ut at hun er 

uenig med Marte Krogh. Tre steder impliseres det likevel nokså klart. Thorsplass’ første 

sitat i teksten avsluttes med et retorisk spørsmål der implikaturen er at Krogh ikke vet 

hva hun snakker om: 

– Slik er ikke hverdagen til en helt vanlig familie i det hele tatt. Hvordan kan en person med 

personlig trener, au pair og vaskehjelp, be mødre ta seg sammen? spør småbarnsmoren Heidi 

Thorsplass. 

Dette poenget tas opp igjen midtveis i teksten, gjennom en ny implikatur. Denne gangen er 

implikaturen at Krogh ikke ville klart å trene om hun levde Thorsplass’ liv: «– Dette livet 

kunne Marte Krogh ha forsøkt et par uker, og vist meg hvordan hun hadde fått tid til trening.» 

I sitatet som avslutter brødteksten, forsøker Thorsplass å forklare «det massive 

opprøret mot Marte Kroghs oppfordring», som VG formulerer det. Indirekte kan vi lese 

det som en forklaring på hennes egen reaksjon også: 

– Jeg tror de fleste blir irritert på et utsagn om å ta seg sammen. De aller fleste vil jo helst trene. 

Det er allerede et voldsomt fokus på kropp og trening, men kabalen går rett og slett ikke opp, sier 

Thorsplass. 

Innholdet i sitatet er omtrent det samme som i Marte Kroghs imøtegåelse dagen før, noe 

som tyder på at imøtegåelsen blir ignorert i debatten:  

– Poenget mitt er at trening gir overskudd. Jeg vet hvor slitsomt det er å trene når man sover lite og 

har forståelse for at det blir for mye for småbarnsmødre med flere barn og faste jobbtider å trene i 

tillegg, sier Krogh til VG. 

Både åpnings- og avslutningssitatet presupponerer for øvrig at Krogh har oppfordret 

mødre til å ta seg sammen. Også på dette punktet videreføres den rådende diskursen fra 

åpningssaken. Vi merker oss også at de tre nevnte sitatene alle har fått framtredende 

                                                 
194 Her har jeg bare tatt med referanser der journalisten i teorien kunne ha brukt navnet hennes. Dermed har jeg 

blant annet utelatt deiktiske referanser i direkte tale, som «jeg» og «du», og det refleksive pronomenet «seg». 

Det samme vil gjelde for alle framtidige referentkjeder i analysen. Hensikten er å få klarest mulig fram hvilket 

valg journalisten har gjort der det fins ulike alternativer med forskjellig mening. 
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plasser i teksten: Det ene åpner saken og etablerer Thorsplass i diskursen, det andre 

spisses og løftes fram som tittel, og det tredje får stå som punchline til slutt. Slik løfter 

VG fram det kritiske perspektivet i intervjuet.  

Den kritiske leser vil likevel finne en og annen snublestein i argumentasjonen. 

Utsagnet om at «Slik er ikke hverdagen for en helt vanlig familie i det hele tatt», 

presupponerer at familien Thorsplass er en helt vanlig familie, representativ for norske 

småbarnsfamilier flest. Samtidig er det et sentralt poeng i teksten at foreldrene er 

«dobbeltarbeidende» og vel så det, siden de både må jobbe med skolearbeid og holde 

møter på kveldstid og drive gård ved siden av. Og hvorfor skulle VG gjøre et stort 

nummer ut av «infotavla», både visuelt og verbalt, om dette var en selvsagt innretning i 

alle vanlige småbarnsfamilier? Med andre ord ser vi tegn til at VG har valgt en case som 

forsterker de forholdene casen er ment å representere, for å understreke poenget. Slik 

påvirker VGs valg av case også debatten og blir nok et signal på at diskursen fra 

åpningssaken videreføres. 

Enkelte vil også kunne lure på hva kritikken mot Kroghs trener, au pair og 

vaskehjelp består i. Vi får vite at Thorsplass selv ikke har tilgang på personlig trener, 

men vi vet ikke om hun ønsker det eller har råd. Au pair vil familien ikke ha. Derimot 

ønsker Thorsplass seg vaskehjelp, men vi får ikke vite hvorfor hun ikke har det. 

Økonomi er i det hele tatt ikke noe tema i denne nyheten, med unntak av VGs 

innledende konstatering av at «Få norske familier har råd til vaskehjelp, au pair og 

personlig trener». Krogh kalles ikke lenger «finansfrue», men «fiolinist». Saken er altså 

i ferd med å dreie vekk fra fokuset på den arrogante overklassen og mer over mot den 

tilbakevendende tidsklemmedebatten. På dette feltet er diskursen i forandring. 

Likevel slippes ikke kritikken av Kroghs ektemann helt. Den framføres gjennom 

Jan Olav Thorsplass’ stemme: 

– Men jeg får tid til å skifte bleier og trille vogn. Men håndveske holder jeg ikke, der går grensen, 

ler Jan Olav Thorsplass. 

   – Mannen til Marte Krogh kan godt begynne å trille vogn, oppfordrer han.  

Anføringsverbet «ler» legitimerer ønsket om å slippe å holde veska og bidrar til å konstruere 

Jan Olav som en moderne, likestilt mann som samtidig har beholdt sine maskuline sider. 

Dermed koples dette mannsidealet indirekte også til hva som er tilfellet i «en helt vanlig 

familie». 

  

9.6.5 Journaliststemmen: den lille manns forsvarer 

Noen aspekter ved journaliststemmen er allerede nevnt, men to til må undersøkes. Det gjelder 

måten journalistene gjengir den pågående debatten på, og i hvilken grad VG tar familiens side 

i saken. 

Ingen steder i teksten gjengis Marte Kroghs opprinnelige utsagn i Mamma. Isteden viser 

VG til «Fiolinisten Marte Kroghs oppfordring til småbarnsmødre i magasinet ‘Mamma’, om å 

ta seg sammen og trene mer», og vi ser faksimilen med den omdiskuterte tittelen «Ta dere 
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sammen og tren mer». Nye lesere har dermed ingen forutsetning for å forstå at det som i 

realiteten diskuteres, er VGs fortolkning av Krogh-sitatet, og de får heller ingen mulighet til 

selv å vurdere hvor rimelig den fortolkningen er. Den angivelige oppfordringen presenteres 

dessuten som en presupposisjon, det vil si at den forutsettes kjent og uproblematisk. 

Mens Kroghs utsagn dagen før på det sterkeste ble omtalt som en «oppfordring», er det 

her rekontekstualisert enda en gang og karakteriseres nå som «refs» i ingressen. Debatten 

presenteres også i dramatiske og til dels hyperbolske vendinger.  Det er «tusener» som 

reagerer på refsen, sosiale medier «koker», og debatten «raser». Mot slutten av artikkelen kan 

denne forståelsen dermed enkelt presupponeres, ved at Thorsplass «forstår det massive 

opprøret». Hvor massivt opprøret egentlig er, kan likevel diskuteres. Det er et stykke fra 

journaliststemmens kokende, rasende, massive opprør til Thorsplass’ utsagn om at hun «tror 

de fleste blir irritert», som skal belegge VGs skildring. 

Også syntaktisk legger VG seg på en dramatisk stil når sakens kjerne skal presenteres i 

åpningen: 

Sosiale medier koker. Debatten raser. Få norske familier har råd til vaskehjelp, au pair og 

personlig trener. Fiolinisten Marte Kroghs oppfordring til småbarnsmødre i magasinet «Mamma», 

om å ta seg sammen og trene mer, blir ikke pent mottatt av norske mødre og fedre. 

Både setningslengde, setningsstruktur og tema/rema-struktur bidrar til den dramatiske 

effekten. De to første setningene er korthogde og parallelle i formen (subjekt + 

intransitivt metaforisk verbal). De to neste begynner også med subjekt og verbal og 

utvider gradvis setningslengden. Alle subjektene er forskjellige og innfører nye 

referenter i teksten, det vil si at den normale tekstbindingen mellom kjent og ny 

informasjon opphører. Dette er en personlig stil vi normalt forbinder mer med 

featurejournalistikk enn tradisjonell nyhetsdekning, og det gjør journaliststemmen enda 

mer delaktig i å mane fram bildet av et folk i opprør. Det er også verdt å merke seg at 

journaliststemmen generaliserer fra at tusener reagerer, til at Kroghs oppfordring ikke 

blir pent mottatt av «norske mødre og fedre» i sin alminnelighet. 

I introduksjonen til de respektive sitatene presenterer journaliststemmen 

Thorsplass’ vurderinger som fakta. Dermed styrkes den ekspressive modaliteten, 

parallelt med hvordan tittelen styrket den mellompersonlige (Halliday 2014:691, Vagle 

1995:184). «Selv har hun knapt tid til trening» er ett av flere eksempler, jf. de gjengitte 

utdragene i avsnitt 9.6.3. Bare én gang knytter VG vurderingen til kilden: «Det må til 

for å få kabalen til å gå opp, mener de.» Slik saken er lagt opp, ville det nok virket 

påfallende om journalisten inntok en mer kildekritisk holdning. I mange 

caseframstillinger er det et uuttalt premiss at journalisten tar kildens side og hjelper ham 

eller henne med å fortelle sin historie. Hvor subjektivt saken kan fortelles, er et 

spørsmål om både etiske normer og tekstnormer.  

I avsnitt 8.21 så vi at VG skildrer egne observasjoner omkring dobbelt så ofte på 

papir (23 % av sakene) som på nett (12 %) om vi ser bort fra notisene. Det er derfor 
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ikke utypisk for plattformen at journalisten understreker sin egen tilstedeværelse i denne 

saken:  

– Hadde du likt å ha vaskehjelp? 

   – Det hadde jeg selvsagt likt å ha, sier trebarnsmoren før hun tar seg av ett år gamle Eirin som 

nettopp har falt på gulvet. (Kursivert her.)   

Den korte skildringen fungerer både som en journalistisk troverdighetsmarkør (journalisten 

har selv vært til stede og truffet familien), et eksempel på hvor travelt familielivet er 

(gjøremål må stadig avbrytes for å hjelpe barna), og en bekreftelse på familiemoras karakter 

(hun passer godt på barna). Parallelt med Nylunds eksempel fra Tsjetsjenia (jf. avsnitt 9.6.3) 

blir det lettere å tro på Thorsplass’ framstilling av sin egen hverdag, når journalisten selv har 

observert en eksempelsituasjon og kan skildre den. 

Vi kan nokså trygt konkludere med at journaliststemmen i denne saken i sterk grad 

legitimerer Heidi Thorsplass’ framstilling av sin egen familiesituasjon, og til dels også 

forsterker og generaliserer hennes kritikk av Marte Kroghs angivelige oppfordring. Diskursen 

er i all hovedsak den samme som i åpningssaken, selv om den her er trukket noe mer i retning 

av tidsklemma og vekk fra overklassekritikken. Langt på vei tas det for gitt at leseren er kjent 

med gårsdagens oppslag og mer eller mindre slutter opp om kritikken mot Krogh. VG inntar 

på denne måten rollen som «den lille mann»s forsvarer, en sentral funksjon i den tradisjonelle 

VG-diskursen (jf. avsnitt 9.2). 

 

9.6.6 Statistikk og nettmeninger: fra «massivt opprør» til meningsmangfold 

VGs dobbeltside har ytterligere to elementer som påvirker helhetsmeningen. For det første er 

tre blokker med statistikk kilt inn mellom spaltene i brødteksten. Vi får ikke vite konteksten, 

annet enn at InFact står bak på oppdrag fra VG. Åpningssetningen «76 % av de spurte 

mennene mener …» presupponerer at noen har spurt noen om noe, men leseren får ikke vite 

noe om utvalg, metode, formål eller problemstilling. Disse statistikkblokkene fortsetter også 

over på helside nummer tre (se avsnitt 9.7) og binder på den måten sammen alle dagens 

Krogh-saker. 

Statistikken forteller kort oppsummert at foreldre flest deler på ansvaret for barna, og at 

de færreste ønsker seg au pair. Vi ser også at under halvparten av respondentene for begge 

kjønn synes mødre trener nok. Jeg skal diskutere denne statistikken grundigere i avsnitt 

9.13.2, siden den presenteres som en egen nyhet på nett.  De isolerte tallene vi ser her, støtter 

uansett opp om at familien Thorsplass’ holdninger er nokså vanlige. Men samtidig er det 

tydelig at meningene er delte om hvor mye man bør trene, og det kan være vanskelig å kjenne 

igjen «det massive opprøret mot Marte Kroghs oppfordring». 

Hele høyre spalte er satt av til «Reaksjoner fra debatten på VG.no» og «Reaksjoner på 

Twitter». Det går ikke fram hva leserne her reagerer på, om det er Kroghs intervju i Mamma, 

VGs artikkel dagen før eller et mer spesifikt spørsmål. De som leste åpningssaken på nett, vil 

vite at den både hadde ordinært kommentarfelt og bad leserne om å svare på spørsmålet 

«Hvordan kombinerer du trening og småbarn? Si din mening her!» i en separat protokoll. 
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Spørsmålet presupponerer altså at trening og småbarn lar seg kombinere, dels i strid med 

diskursen i både åpningssaken og denne første oppfølgingssaken på papir. Sitatene VG har 

valgt ut, både fra VG Nett og fra Twitter, viser da også et mangfold av synspunkter, deriblant 

stemmer som erklærer seg enig med Krogh. Vi ser altså at de elementene som har en felles 

kontaktflate med nettet, slår noen små sprekker i den ellers så homogene diskursen. Det skjer 

trolig blant annet fordi nettets teknologiske affordanser, her eksemplifisert gjennom 

protokollsjangeren, legger til rette for å samle inn store mengder fragmenterte synspunkter 

framfor å utbrodere ett som skal være prototypisk.  

 

9.6.7 Kort oppsummering 

Papir-VG følger i første omgang opp Marte Krogh-saken ved å besøke en småbarnsfamilie og 

innta deres perspektiv. Slike caseoppslag er typisk for papirjournalistikk og lanseres betydelig 

sjeldnere på det åpne nettet. Teksten støtter opp under Eli Ryggs og Lisa Tønnes kritikk i 

åpningssaken ved å dokumentere at vanlige mødre ikke har tid til å trene mer. Oppslaget 

baserer seg i høy grad på at leseren skal identifisere seg med familien, og journaliststemmen 

hjelper aktivt til med å framstille situasjonen sett gjennom deres øyne. På tradisjonelt VG-vis 

er det forsvaret for «den lille mann» som står i sentrum. Diskursen er som i åpningssaken, og 

konkurrerende diskurser slipper ikke til.  
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Figur 9.4: Oppfølgingssak 2 og 3, papir, VG 10.1.2013. Verbalteksten gjengis i vedlegg 3 
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9.7 Oppfølgingssak 2, papir: Støtte fra direktøren  

Jeg har brukt nokså mye plass på casenyheten, siden den presenteres først og gis desidert flest 

spaltecentimetere. Men VG 10. januar har også en tredje side med Krogh-stoff (figur 9.4). 

Som motvekt til familien Thorsplass får vi her stemmene som «Tar Marte i forsvar», som det 

heter i tittelen. «Toppsjef og trebarnsmor etterlyser saklig debatt,» utdyper undertittelen. På 

bildet ser vi Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Hewlett-Packard. Hun har i 

bloggen sin erklært at hun ikke dømmer Marte Krogh, og VG prøver å få henne til å utdype 

dette. I samme sak figurerer også journalist, økonom og forfatter Kathrine Aspaas, som har 

kalt kritikken mot Krogh for «ren misunnelse» i et intervju med Mamma.no. Et interessant 

spørsmål er da om diskursen her avviker fra det store caseoppslaget. 

Under Traaseth-intervjuet finner vi en undersak med tittelen «Forsker: Dette er et 

moralsk minefelt». Her diskuterer kulturforsker Hilde Danielsen og VGs interne «sosiale 

medier-ekspert» Øyvind Solstad hvorfor «Sakene om Marte Krogh deles i rekordfart på 

nettet».  

 

9.7.1 Visuell presentasjon: vellykket forretningskvinne 

Bildet av Traaseth er et arkivbilde. Ifølge Scanpix-basen er det tatt i 2008 i forbindelse med et 

intervju for Kapital. I likhet med gårsdagens hovedbilde av Marte Krogh er det altså 

rekontekstualisert. Bildet blir et identifikasjonsbilde og ikke et reportasjebilde; det blir 

konseptuelt og ikke narrativt. Der Heidi Thorsplass fikk en tydelig morsrolle i bildet, 

konnoterer dette bildet isteden næringsliv. Traaseth er kledd i et pent arbeidsantrekk, 

muligens en slags drakt. Noen lesere vil også kunne assosiere armbåndsuret i forgrunnen og 

perleøredobbene med de øvre samfunnslag – i det minste er hun lenger fra «gølvet» enn lærer 

Thorsplass. Traaseth ser i kameraet mens hun lener seg fram og henvender seg til leseren med 

et smil. Bildet er tatt i øyehøyde; det kan nesten virke som om Traaseth bøyer seg ned for å 

komme på nivå med leseren. Dermed framstår hun som engasjert og imøtekommende, men 

også potensielt opphøyd. 

Denne nyheten har dessuten en henvisning på papiravisas førsteside. Øverst til venstre, 

over VG-logoen, kan vi lese: «DIREKTØR STØTTER MARTE KROGH: HEKSEJAKT!» 

Skriften er flankert av et portrett av Traaseth på venstre side og et av Krogh på høyre. Her har 

VG brukt arbeidsgiverens offisielle pressebilde av Traaseth og sitt eget arkivbilde av Krogh 

fra året før. Bildene er svært like, noe som i seg selv skaper en implisitt forbindelse mellom de 

to kvinnene. Vi merker oss også at VG bruker den samme sideplasseringen og lillarosa fonten 

som på det første førstesideoppslaget om Krogh. Dessuten ser vi det samme tittelgrepet som i 

caseoppslaget; «Heksejakt!» står uten noen replikkstrek.  

 

9.7.2 Stemmer og struktur: nye kommentarer til gamle sitater 

Begge de to kildene i hovedsaken, Traaseth og Aspaas, er funnet på nettet. Utgangspunktet for 

intervjuet med Traaseth er en bloggpost hun har skrevet, og Aspaas siteres i sin helhet fra 
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Mamma.no. Artikkelen rekontekstualiserer dermed synspunkter de allerede har fremmet 

tidligere.  

Komposisjonen minner om hovedgrepet i caseoppslaget. Journalisten bruker ingressen 

og de første to avsnittene til å presentere kilden og sitere fra bloggen, før Traaseth får 

kommentere i direkte tale. Mye av Traaseths bakgrunn og meninger lanseres via journalistens 

stemme eller indirekte tale, for eksempel slik:  

Traaseth vil ikke dømme de som har au pair, eller penger til å skaffe seg hjelp. Hun tar ikke Krogh 

sin oppfordring om å ta seg sammen og trene mer, personlig. 

   Hun trener et par ganger i uken og er fornøyd med det. Hun etterlyser dog en saklig debatt. 

I første halvpart veksler teksten mellom å fortelle om Traaseths bakgrunn og gjengi hennes 

oppfordring om å behandle Krogh pent. Spørsmålet om hvorfor debatten har blitt så opphetet, 

behandles i siste halvpart. Der klippes først Aspaas’ intervju med Mamma.no inn i to avsnitt, 

før Traaseth helt mot slutten får sagt at «Jeg tror ikke Marte Krogh mener at norske kvinner 

skal ta seg sammen». Dermed pirker hun for første gang borti VGs fortolkning, 

grunnpremisset for hele sakskomplekset. Dette poenget blir imidlertid ikke fulgt opp noen 

andre steder i teksten. 

Undersaken er viet til ekspertene, med hovedvekt på kulturforskeren. Slik signaliserer 

VG grafisk at de vitenskapelige ekspertforklaringene skiller seg fra de mer normative 

utsagnene i hovedsaken.  

 

9.7.3 Anita Krohn Traaseth: får ikke utfordre premissene 

Referentkjeden som viser til Traaseth, skiller seg fra Thorsplass’ referentkjede ved at 

journalisten vektlegger direktørens yrkesrolle sterkere. I bildeteksten kalles hun 

«Trebarnsmoren og administrerende direktør i Hewlett-Packard, Anita Krohn Traaseth», mens 

undertittelen identifiserer henne som «Toppsjef og trebarnsmor». Videre i ingress og 

brødtekst omtales hun som «Anita Krohn Traaseth», «Hun», «Hun», «Hun», «hun», «Anita 

Krohn Traaseth (41)», «administrerende direktøren i Hewlett-Packard [sic]», «hun», «hun», 

«trebarnsmoren», «hun», «Traaseth», «Hun», «Hun», «Hun», «Traaseth». Jobb og morsrolle 

får like mye oppmerksomhet, i tråd med Traaseths eget budskap om at dette lar seg 

kombinere. Samtidig merker vi oss at VG bruker pronomenet «hun» langt oftere her enn i 

caseoppslaget. Det kan tyde på at journalisten legger større vekt på å understreke Thorsplass’ 

småbarnsmorrolle enn Traaseths kombinasjonsrolle.  

I intervjuet med Traaseth toner VG ned mediekritikken hennes og løfter fram kritikken 

av leserne og dem som debatterer i sosiale medier. 

Traaseth blir først sitert ordrett fra bloggen sin. VG har hentet et sitat der Traaseth 

presiserer at hun ikke kjenner Krogh personlig og ikke deler hennes «livssituasjon», men at 

hun likevel ikke vil «dømme henne». I det originale blogginnlegget er denne presiseringen 

innlemmet i en mediekritisk passasje hvor Traaseth kritiserer både Mammas og avisenes 

vinkling: 
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Jeg syntes nok store deler av intervju-oppsettet ber om «trøbbel», men hvem som har sagt hva og 

bestemt vinkling og eventuelt blitt forberedt eller ei på det, det skal jeg ikke uttale meg om, jeg vet 

ikke. Tabloidavisene følger også det hele opp med «spørrundersøkelser» som: «syntes du Marte er 

dum, kryss x, syntes du Marte bare er litt dum kryss y». 

   Dette er ikke noe å hause seg opp over. Dette er jo laget nettopp for at vi skal reagere […] 

   Men hvem vet egentlig hva Marte Krogh har sagt og ikke?  

   Vet vi med sikkerhet om hun fikk lese gjennom sine sitater eller all tekst før det ble publisert? 

(Traaseth 2013; kursivert, uthevet og feilstavet i originalen) 

Dette perspektivet er helt utelatt i VGs gjengivelse. Også når VG eksplisitt spør om 

årsakssammenhenger, uteblir mediekritikken: 

– Kan du forklare det voldsomme oppstyret rundt uttalelsene fra Marte Krogh? 

   – I 2013, kan vi ikke la folk velge det livet de ønsker å leve? Hvorfor denne kollektive 

heksejakten på Marte Krogh? Vi skal ikke bruke ord som «airhead». Det er helt uakseptabelt, sier 

administrerende direktøren i Hewlett-Packard [sic]. (Uthevet og kursivert i originalen)  

Svaret Traaseth siteres på, er ikke relevant for spørsmålet. Det kan være mediene inngår i den 

«kollektive heksejakten» Traaseth nevner, men når hun samtidig kritiserer dem som bruker 

ord som «airhead» (tomskalle), rammer kritikken først og fremst debattanter i sosiale medier. 

Når hun «Tar Marte i forsvar», er det altså personsjikanen hun vil til livs, ikke nødvendigvis 

måten Kroghs utsagn er blitt forstått på. 

Det virker viktig for både Traaseth og VG å understreke at hun ikke er som Marte 

Krogh, slik at forsvaret ikke kommer fra Kroghs egne rekker. Første halvdel av intervjuet 

dreier seg mest om det. Når det eneste substansielle sitatet i denne delen av intervjuet i tillegg 

er irrelevant som svar på journalistens spørsmål, blir Traaseths etos det mest sentrale i saken. 

Den retoriske effekten er trolig tosidig. For det første underbygges indirekte kritikken av 

overklassens luksusliv, siden selv ikke toppsjefen som jobber 70 timer i uka og «tjener mer 

enn [sin] mann», ønsker å ha vaskehjelp og au pair. Samtidig vil bildet og alle referansene til 

topplederjobben minne leserne på at forsvaret for Krogh tross alt kommer fra de øvre sosiale 

lag. Bildebruken på VG-forsiden knytter også Krogh og Traaseth sammen. Barn på 5, 11 og 

18 år er heller ikke helt kompatibelt med småbarnsmordiskursen; der er familien Thorsplass’ 

tre barn på 1, 4 og 7 år et nærmere referansepunkt. Traaseth kalles da også «trebarnsmor» og 

ikke «småbarnsmor». Dermed vil mange av de mest opprørte leserne trolig identifisere seg 

mindre med Traaseth enn med Thorsplass, og forsvaret for Krogh kan oppfattes som nok en 

formaning ovenfra, denne gangen om å oppføre seg pent. 

Riktignok får Traaseth etter hvert svare på VGs innledende spørsmål om hva «det 

voldsomme oppstyret» kan skyldes. Svaret er plassert helt mot slutten og karakteriseres 

dermed indirekte som lite vesentlig: 

– Jeg tror ikke Marte Krogh mener at norske kvinner skal ta seg sammen. Det er ikke 

oppfordringen om mer trening som opprører folk, men at hun lever et liv vi ikke kan relatere oss 

til. Her er det janteloven som slår ut, men jeg forstår interessen for tematikken, sier Traaseth. 

   – I går raste debatten. Flere tusen delte saken på sosiale medier, hva sier det deg? 

   – Den massive responsen er et signal på at man har funnet seg en man kan kaste seg over og 

slenge dritt om. Vi gir henne ikke en sjanse når vi kaller henne finansfrue. (Uthevet og kursivert i 

originalen) 
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Det er VG som har kalt Krogh finansfrue, men igjen dreies kritikken mot debattantene 

gjennom pronomenet «vi». Likevel ser vi at Traaseth stiller spørsmål ved om Krogh er 

oppfattet riktig, og dermed gjør et forsøk på å bryte ut av den kritiske og moralske 

nyhetsdiskursen. Det er her Traaseth i sterkest grad «Tar Marte i forsvar», men argumentet er 

lavest prioritert av VG. 

 

9.7.4 Kathrine Aspaas, Hilde Danielsen og Øyvind Solstad: bekreftelse på 

provokasjonen 

«Journalist, økonom og forfatter» Kathrine Aspaas får tildelt ett avsnitt i saken, der hun 

siteres direkte fra Mamma.no. I sitatet klandrer hun kritikerne for å være misunnelige på 

Krogh, samtidig som hun bekrefter at Krogh har oppfordret til trening. VG har valgt ut det 

sitatet der Aspaas vedgår at hun «også løftet et øyenbryn av hennes kommentar om at vi bør 

trene». Hun stiller ikke spørsmål om hva Krogh har ment, og legitimerer et stykke på vei 

lesernes reaksjoner, men maner i likhet med Traaseth til besinnelse. 

Det er et risikoprosjekt å beskylde leserne for å være misunnelige på en representant for 

den livsstilen som hele den kritiske diskursen anser som fremmedartet og arrogant – selv om 

Aspaas mener misunnelsen angår Martes utseende og suksess, ikke hennes åndelige og 

materielle verdier. De suverent mest likte leserkommentarene under Mamma.no-intervjuet 

som sitatet er hentet fra, understreker i sterke ordelag at det er Kroghs manglende forståelse 

for tidsklemme og likestilling de reagerer på, slett ikke hennes person og utseende. Det er 

liten grunn til å tro at VG-leserne vil reagere signifikant annerledes. 

Artikkelens undersak har tittelen «Forsker: Dette er et moralsk minefelt» og inneholder 

korte intervjuer med to eksperter. Kulturforsker Hilde Danielsen allmenngjør Aspaas’ 

spontane reaksjon: «Å si ‘ta deg sammen’ fra hennes priviligerte posisjon – det provoserer, 

sier kulturforsker ved Uni Rokkan-senteret, Hilde Danielsen til VG.» Kritikerne får altså 

støtte fra vitenskapen. Samtidig kan vi nok spørre om vitenskapen kanskje hadde gitt andre 

svar om VG hadde ringt en medieforsker eller en retoriker isteden – da kunne kritikken 

isteden ha rammet nyhetsmedienes iscenesettelse av konflikten. Valget av forsker tjener her 

først og fremst til å underbygge debattens legitimitet, og derigjennom også at VG har satt 

saken på dagsordenen.  

VG stiller ett kritisk spørsmål til forskeren, med indirekte henvisning til Aspaas:  

«– Noen vil hevde at de som klager bare er misunnelige?» I svaret tar forskeren for gitt at 

misunnelsen eventuelt måtte rette seg mot rikdommen, altså det motsatte av hva Aspaas 

hevder. Dermed svekkes kraften i denne delen av Aspaas’ argument, og den potensielle riften 

i diskursen repareres. Anføringsverbet «hevde» bidrar også til å framstille Aspaas’ vurdering 

som usikker.  

I forskerens egne formuleringer reproduseres forståelsen av at Marte Krogh selv har gått 

aktivt ut og provosert. Blant annet heter det at «– Hun beveger seg inn i et moralsk minefelt», 

med Krogh som agens, der vi like gjerne kunne sagt at teksten eller redaksjonen konstruerer 

minefeltet, eller til og med at leserne trekker henne inn i det. Det ligger som en pragmatisk 
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presupposisjon at Krogh prøver å instruere oss: «I Norge liker vi ikke at folk skal fortelle oss 

hvordan vi bør leve livene våre. Privatlivet vil vi definere selv.»   

Også den andre eksperten i undersaken har som funksjon å bekrefte at debatten er stor, 

og at det er normalt. Her er det VGs egen medarbeider Øyvind Solstad som er utnevnt til 

«sosiale medier-ekspert». Det er et tradisjonelt VG-grep å la nyhetene til dels handle om VG 

selv (Hågvar 2003:337), og det er ikke veldig avstikkende at VG intervjuer VG om hvor 

populær VGs nyhet er sammenliknet med andre nyheter i VG. Solstad konkluderer med at 

saken er både «viktig og kuriøs», der «viktig» forstås som et synonym til en sak «vi er veldig 

opptatt av».  

Samtlige av disse kildene bidrar altså først og fremst til å legitimere den 

problemstillingen VG har tegnet opp, og diskursen VG har etablert.  

 

9.7.5 Journaliststemmen: forsvarer både kildene og debatten  

Også i dette oppslaget har VG-journalisten selv ordet i store deler av teksten. Mye av plassen 

brukes som nevnt på å referere kildenes egne meninger via indirekte tale eller beskrivelser av 

subjektive vurderinger. Teknikken er i hovedsak den samme som i det store caseoppslaget. 

Også her åpner brødteksten i en nokså personlig stil: 

Hun blogger om ledelse – av livet – ikke bare jobben. Hun reagerer sjelden på debatter som 

oppstår i sosiale medier, men nå kan hun ikke la være. 

Påstandene er hentet fra bloggen, men omformulert. Den anaforiske tekstbyggingen er i 

prinsippet det motsatte av tema/rema-bruddet vi så i caseoppslaget (avsnitt 9.6.5), men har 

noe av den samme effekten ved å bygge opp til en forløsende replikk. Hva det vil si å blogge 

om ledelse av livet, forblir uklart, men bruken av tankestreker195 understreker hvor sentralt 

dette er, og etablerer Traaseth som en relevant kilde til livsvisdom.  

At Traaseth bør vite hva hun snakker om, lanseres som en grunnleggende implikatur 

allerede i ingressen: 

Anita Krohn Traaseth er sjef i Hewlett-Packard, har tre barn og jobber 70-timers uker, uten au pair. 

Hun mener Marte Krogh har fått ufortjent mye kritikk. 

Den første ytringen impliserer at Traaseth har inngående erfaring med tidsklemma. Koplingen 

til den påfølgende ytringen er det mest nærliggende å lese som kontrastiv (Berge 1990:82, jf. 

også kapittel 5.4.4.11 om teksttyper); selv om Traaseth er toppsjef og jobber mye, mener hun 

Krogh har fått ufortjent mye kritikk. I brødteksten gjentas da også poenget om at Traaseth 

ikke dømmer Krogh, selv om hun jobber mer og tjener mest i familien. En slik kontrast 

forutsetter igjen at foreldre som har lite fritid, normalt er tilbøyelige til å kritisere Krogh. 

Dermed vil dette avviket fra normalen indirekte bekrefte den kritiske diskursen fra 

åpningssaken og caseoppslaget. 

                                                 
195 Ortografisk er det riktignok tvilsom praksis å bruke to tankestreker her, siden «av livet» ikke er et innskudd. 
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En alternativ implikatur av den første ytringen kan være at Anita Krohn Traaseth ikke er 

som Marte Krogh, siden VG understreker at hun jobber mye og ikke har au pair. Da tjener 

ingressen mer til å etablere Traaseths etos som en raus person; selv om hun er et arbeidsjern 

og gjør alt selv hjemme, rakker hun ikke ned på andre som har det mer lettvint. Kombinert 

med brødtekstens opplysninger om at mannen hennes ikke er noen riking («Mannen til 

Traaseth jobber som foreningsleder og lobbyist»), aktualiserer ingressen dessuten en 

feministisk diskurs der Traaseth framstår som det stikk motsatte av «finansfrue». 

En mulig implikatur er også at forsvaret kommer fra Kroghs egne, siden VG framhever 

«toppsjef»-aspektet. Det kan eventuelt svekke Traaseths etos. En slik tolkning har først og 

fremst støtte i forsidepresentasjonen og til dels bildet i saken, pluss referansene til 

direktørjobben i både paratekstene og brødteksten.  

Uansett hvordan vi leser ingressen, er det liten tvil om at journaliststemmen behandler 

Traaseth riktig pent gjennom hele brødteksten. VGs presentasjon av henne er konsekvent 

farget av Traaseths stemme, enten VG parafraserer bloggen hennes («Hun blogger om ledelse 

– av livet – ikke bare jobben») eller presenterer subjektive vurderinger som fakta der indirekte 

tale ville gitt større distanse («Hun tar ikke Krogh sin oppfordring om å ta seg sammen og 

trene mer, personlig»). Også når Traaseth gjengis i indirekte tale, kan vurderinger 

presupponeres som fakta, for eksempel at det pågår en heksejakt: «[…] Anita Krohn Traaseth, 

mener Marte Krogh er sjanseløs i den heksejakten hun nå er utsatt for.» I de mer faktiske 

beskrivelsene bruker VG et empatisk språk med sterk modalitet: «Hun klarer seg gjennom 

hverdagen uten ekstern hjelp.» På mange måter blir VG altså et talerør for hovedkilden. 

Marte Krogh får en annen type behandling. Både i denne saken og i caseoppslaget på 

sidene foran omtales hun bare med fornavn i tittelen: «Tar Marte i forsvar», «Prøv dette, 

Marte!». Fornavn kan brukes for å skape identifikasjon og nærhet; også i det opprinnelige 

Mamma-portrettintervjuet kalles Krogh «Marte» hele veien. I VG blir effekten en annen. 

Siden Krogh er målet for en kritikk som i den dominerende diskursen regnes for å sparke 

oppover, bidrar fornavnsbruken heller til å svekke Kroghs etos ved å legitimere en mer privat 

diskurs i kritikken – paradoksalt nok det motsatte av hva Traaseth tar til orde for i selve saken. 

Alle andre kilder i disse sakene omtales med fullt navn eller bare etternavn. Krogh gjør også 

det i brødteksten, så det er åpenbart et eget trekk ved papiravisas tittelspråk vi observerer. Jeg 

skal senere vise at vi ikke finner noen tilsvarende fornavnsbruk i nettitlene (avsnitt 9.11.6). 

Samtidig benytter VG også denne nyheten til å understreke hvor stor debatt saken har 

skapt. For eksempel velger VG et vurderende adjektiv, et metaforisk verb og et substantiv 

med dramatiske konnotasjoner når journalisten viser til «det voldsomme oppstyret rundt 

uttalelsene til Marte Krogh» og minner om at «I går raste debatten» (kursivert her). I likhet 

med flere parallelle eksempler i caseoppslaget på sidene foran fjernes debattantene her som 

agens, og debatten og oppstyret presenteres mer som en slags naturtilstand, parallelt med 

«uværet raser», eller som en agensløs tilstandsbetegnelse (Roksvold 1989:128). Dermed 

impliseres også en mer mekanisk årsakssammenheng mellom Kroghs uttalelser og den 

rasende debatten enn i formuleringer som «tusener reagerer». Påstanden om at «Sakene om 
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Marte Krogh deles i rekordfart på nettet» (kursivert her) belegges med at «VGs sak om Marte 

Krogh hadde i går kveld blitt delt rundt 20 000 ganger på VG Nett, noe som er et svært høyt 

tall. Saken er en av de mest delte på VG Nett noen gang.» Her er det en passivkonstruksjon 

som skjuler agens, men VGs interne ekspert siteres også indirekte på at «vi» deler de sakene 

«vi» er opptatt av. Dermed knyttes de som deler denne saken, til et stort og inkluderende «vi», 

noe som gjør det enda vanskeligere å se for seg at de rasende debattantene muligens bare 

representerer én av flere mulige reaksjoner på VGs åpningssak.  

Journaliststemmen får altså en todelt rolle: På den ene siden naturaliserer VG selve 

debatten og dermed utgangspunktet for den, men på den annen side understøttes Traaseths 

oppfordring til saklig debatt. I den grad dette oppslaget kan sies å være en motvekt til Krogh-

kritikken i caseoppslaget, retter det seg hovedsakelig mot de mest aggressive debattantene på 

sosiale medier, ikke mot mediedekningen eller problemstillingen i seg selv. Den diskursen 

blir i høy grad videreført.   

 

9.7.6 Kort oppsummering 

Som motvekt til caseoppslaget trykker VG et intervju som angivelig «Tar Marte i forsvar», 

men som i realiteten kritiserer debattnivået mer enn å støtte Krogh i sak. Det Traaseth sier, 

står derfor ikke i motsetning til det familien Thorsplass anfører i caseoppslaget. Dessuten vil 

det for mange lesere være vanskeligere å identifisere seg med direktøren enn med 

lærerfamilien, og oppslaget får bare halvparten så stor plass som casefortellingen. Dermed 

framstår Traaseths argumenter som mindre sentrale enn Thorsplass’. Det mediekritiske 

potensialet i saken blir også nedprioritert. Dette er for øvrig den eneste papirartikkelen som 

tydelig er basert på meningsutspill fra kjente kilder funnet på nettet, og som kun er illustrert 

med et arkivbilde. I så måte skal vi se at den likner mye på nettavisas oppfølgingssaker, jf. 

avsnitt 9.18. Samtidig bruker teksten også mye plass på å konstruere Traaseth som person og 

ikke bare gjengi synspunktene hennes, noe som har klare paralleller til caseoppslaget. 

 

9.8 Oppfølgingssak 3, papir: VG helt privat 

Ved siden av Traaseth-intervjuet har papir-VG satt av hele siste spalte til en redaksjonell 

kommentar fra journalist Camilla Norli. Den har tittelen «Kjære Marte Krogh» og er til dels 

utformet som et åpent brev til Krogh. Utgangspunktet er det samme som i caseoppslaget, 

nemlig at småbarnsforeldre flest ikke har tid til å trene, men her er det VG-journalisten som er 

casen. Norli anlegger et metaperspektiv i ingressen – «Denne kommentaren har jeg faktisk 

ikke tid til å skrive» – og gir deretter en utførlig beskrivelse av sin egen travle hverdag, som 

ender med at hun må droppe treningen og isteden dumper ned foran tv-en klokka 22.15 mens 

hun prøver å få i seg to ostesmørbrød som middag før sengetid.  

Om Anita Krohn Traaseth fikk antyde at «Jeg tror ikke Marte Krogh mener at norske 

kvinner skal ta seg sammen» mot slutten av sitt intervju, blir den forståelsen aktivt punktert i 

kommentaren: 
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Du ber meg og andre mødre ta oss sammen, alle har da tid til å trene om man bare tar seg sammen, 

sier du. 

   Hvorfor skal jeg høre på en med personlig trener, au pair og vaskehjelp – som attpåtil ikke 

jobber? Som har en mann som ikke skifter bleier eller triller vogn? 

Her videreføres diskursen fra åpningssaken og caseoppslaget med full styrke. Norli tar ikke 

bare for gitt at Krogh har bedt henne ta seg sammen, hun parafraserer også dette antatte 

standpunktet i hyperbolske vendinger – verken Mamma-intervjuet eller VG-oppslaget dagen 

før gir grunnlag for å beskylde Krogh for å ha sagt at alle har tid til å trene. De påfølgende 

retoriske spørsmålene sementerer forståelsen av at det er Kroghs levekår og 

kjønnsrolleforståelse som diskvalifiserer henne fra å mene noe om saken. Kommentaren tilbyr 

ingen nye perspektiver utover det vi allerede har sett på nyhetsplass, men sjangeren åpner for 

å trekke mer eksplisitte konklusjoner. 

Journalisten bruker gjennomgående den retoriske figuren apostrofe, altså direkte 

henvendelse til en konkret tredjeperson, i dette tilfellet Krogh selv. På den måten unngår hun 

at beskrivelsen av hennes egen dag framstår som navlebeskuende eller sutrete. Hun snakker 

på vegne av leserne istedenfor å snakke til dem og forsøke å overbevise dem. Modelleseren er 

allerede overbevist; appellen ligger i at en likesinnet tar bladet fra munnen.  

Kommentaren behøver av samme grunn heller ikke inneholde noen generelle 

argumenter, utover at Norli «er så lei av alle bloggere og kjendiskvinner som utad 

perfeksjonerer morsrollen til det ytterste» og dermed «får massevis av mødre til å tenke at de 

må jo være totalt mislykka – siden de aldri fikk tatt den treningsturen». Isteden kan Norli 

legge an en personlig og innimellom krass tone og by på sitt eget privatliv.  

Det spørs om Norlis kommentar oppfyller de kravene Traaseth stiller til «saklig debatt» 

i nyhetssaken ved siden av. Dermed blir kommentaren også et indirekte signal fra VG om at 

Traaseths forsøk på å vri diskursen ikke er gangbar mynt i redaksjonen.  
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Figur 9.5: Oppfølgingssak 4, papir, VG 11.1.2013. Verbalteksten gjengis i vedlegg 3 
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9.9 Oppfølgingssak 4, papir: Ekspertenes beste tips 

Også neste dag, 11. januar, er Krogh-saken tema i papir-VG (figur 9.5). Saken har nå fått sin 

egen vignett, «Mamma-debatten», som presupponerer at det foregår en mammadebatt, og at 

denne er kjent for leseren.  Samtidig bidrar vignetten til å avgrense diskursen. Det er ikke 

lenger åpning for å tolke debatten som en trenings-, helse- eller mediedebatt, for eksempel. 

Saken har fått en dobbeltside med overskriften «Nyt tiden – still krav». Stikktittelen 

lyder: «I tidsklemma? Her er ekspertenes beste tips til en bedre hverdag med barna.» (Uthevet 

og kursivert i originalen.) De fem «ekspertene» som er intervjuet, er firlingmamma Silje 

Omgård, personlig coach Ingeborg Roald, familieterapeut Frode Thuen, Fett-redaktør 

Charlotte Myrbråten og pappablogger Petter/Peter Kihlman196. Disse får hver sin bolk på et 

par avsnitt til å redegjøre for sitt syn. I tillegg har VG skrevet en kort innledning. 

 

9.9.1 Visuell presentasjon: moderne konsekvenseksperter i harmoni 

Hovedbildet i oppslaget viser en ung far, bloggeren Peter Kihlman, liggende i sofaen med sin 

elleve måneder gamle sønn på fanget. De to ser på hverandre og virker tilfreds og avslappet. 

Bildet viser dermed en bidireksjonal transaksjonell reaksjonsprosess der deltakene knyttes 

sammen med blikkvektorer (jf. avsnitt 9.6.2). Forholdet mellom far og barn framstår som 

nært, naturlig og gjensidig. I motsetning til bildet i åpningssaken, der Marte Krogh løfter opp 

dattera og smiler til kameraet, handler ikke bildet om en forelder som viser fram barnet til 

andre, men en far som nyter tida med barnet sitt, slik tittelen oppfordrer til.  

Det nest største bildet viser også en familierelasjon, her alenemora Silje Omgård og de 

fire år gamle firlingene hennes ved spisebordet. Denne situasjonen er mer hektisk; alle fire 

barna sitter og spiser, mens Omgård står bak dem og deler ut servietter. Samtidig er det orden 

der det potensielt kunne vært kaos: Barna sitter pent på rekke med ansiktet samme vei, og 

Omgård går langs rekka og betjener dem etter tur. Barna er opptatt av maten sin og lanserer 

ikke handlingsvektorer på kryss og tvers, slik vi ellers gjerne forbinder med middager hos 

store småbarnsfamilier. Handlingsvektorene går alle fra mat til munn, og blikkvektorene går 

til maten eller drikkeglasset. Det er altså fire parallelle unidireksjonale transaksjonelle 

handlings- og reaksjonsprosesser. Det samme gjelder Omgård selv, som rekker jente nummer 

to fra venstre en serviett og ser på henne bakfra. Som på hovedbildet knytter det foreldre og 

barn sammen, om ikke like sterkt.  

Måten bildet er komponert på, minner om familiebildet i caseoppslaget, som også var 

plassert øverst til venstre. Også firlingbildet har et konseptuelt aspekt ved siden av det 

narrative; det illustrerer hvilke elementer (attributter) en firlingfamilie (bærer) består av. 

Komposisjonen med mor øverst og barna på linje under gjør at vi lett kan se for oss linjene i 

stamtreet.  

De tre siste bildene er små identifikasjonsportretter av henholdsvis Ingeborg Roald, 

Frode Thuen og Charlotte Myrbråten. Alle er avbildet fra skuldrene og opp, de smiler og ser i 

                                                 
196 Kihlman kalles både Petter og Peter i VG. Riktig navn er Peter, så jeg bruker det heretter. 
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kameraet. Bildene er altså konseptuelle og inviterer med sin blikkontakt leseren til å etablere 

en form for relasjon med dem som er avbildet. Samtidig utgjør disse tre bildene til sammen en 

såkalt klassifikasjonsprosess, der taksonomien er skjult eller implisitt (Kress og van Leeuwen 

2006:79): De er alle eksperter med faglig bakgrunn for sine råd, i motsetning til Kihlman og 

Omgård, som gir råd ut fra personlig erfaring. Relasjonen de inviterer leseren med på 

gjennom blikkontakten, er dermed en tillitsrelasjon.  

Også vignetten har et lite bilde helt til høyre, et illustrasjonsbilde av en mor som gir den 

smilende babyen sin en god klem. Mora ser på babyen, som i sin tur kikker like til venstre for 

leseren og dermed er nær ved å sjarmere oss med blikkontakt. 

Det overordnete visuelle budskapet blir på denne måten kos, likeverd og nærhet i 

foreldre–barn-relasjoner, understøttet av noen tillitsfulle fagfolk. Den nære og personlige 

diskursen fremmes også gjennom håndskriftfonten i vignetten og den gjennomgående lilla 

fargebakgrunnen på både vignetten og de fem underoverskriftene, en farge som også går igjen 

i bildet av firlingene. Avstanden til et blad som Mamma er her ikke stor. Likevel er det bildet 

av «den moderne pappen» som blir bærende, både fordi det er størst, og fordi det er plassert til 

høyre, på plassen for ny informasjon. Dermed får moderne kjønnsroller også status som 

vesentlig og nyskapende. Den imponerende alenemora med fire små presenteres i større grad 

som noe gitt og muligens mer tradisjonelt, siden hun gjøres mindre og står til venstre, til tross 

for at firlinger i praksis er svært uvanlig. 

Det kan virke som om bildet av Kihlman er tatt av VG i forbindelse med saken. Men 

fotografen er ikke kreditert, så det er vanskelig å avgjøre. Bildet av Thuen er signert VGs 

fotograf, men er ikke nødvendigvis tatt til denne saken. De andre bildene er trolig hentet fra 

ulike arkiver: Bildet av Omgård og firlingene er lånt fra TV 2, som har lagd flere saker om 

familien tidligere. Roalds portrett er tatt fra hjemmesiden hennes, og Myrbråtens er «privat». I 

likhet med caseoppslaget fra dagen før kan det altså se ut til at papiravisa prioriterer å slå 

størst opp ferske bilder som forteller en historie eller illustrerer hovedpoenget på en tydelig 

måte. Det stemmer bra med det statistiske funnet av at papiravisene, og særlig VG, prioriterer 

situasjonsbilder relativt høyt (jf. avsnitt 8.19.3). Nettutgaven scorer statistisk lavere her, og i 

analysen av nettmaterialet skal vi se hvordan eventuelle forskjeller spiller inn på den visuelle 

meningen.  

 

9.9.2 Stemmer og struktur: velg din favorittekspert – men ikke glem pappabloggeren 

Saken er strukturert som fem separate intervjuer med henholdsvis Omgård, Roald, Thuen, 

Myrbråten og Kihlman. Hver av dem presenteres skjematisk med titler som 

«firlingmammaen» eller «familieterapeuten» i hvite versaler mot lilla bakgrunn, etterfulgt av 

stikkordsangivelsene «Navn:» og «Råd:». De fire første får to avsnitt hver, mens 

pappabloggeren tildeles omkring tre ganger så mye plass. I hans bolk innlemmes dessuten 

journaliststemmen langt tydeligere gjennom kildebeskrivelser og et direkte spørsmål. 

De fem fragmenterte intervjuene rammes inn av en friere, innledende bolk med fire små 

avsnitt hvor VG Nett lar Frode Thuen ønske debatten velkommen og forklarer hva som skal 
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skje nedenunder. I likhet med ingressen går denne bolken over tre spalter, mens de fire rådene 

på samme side holder seg til én hver. Det er et signal om at intervjublokkene kan leses fristilt 

fra introduksjonen, og at strukturen ikke nødvendigvis er tenkt å være lineær. Slik 

underbygger brødtekstlayouten det visuelle grepet som oppfordrer til å lese pappabloggerens 

bolk først, selv om den er plassert sist ut fra en tradisjonell leseretning. 

 

9.9.3 Ekspertene: inn med selvhjelpsdiskursen 

Hittil har VGs papiroppslag om Marte Krogh-saken i stor grad holdt seg til 

journalismediskursen, altså et perspektiv der VG tar den lille manns side i kampen mot 

maktmisbruk eller nedlatende holdninger fra eliten. I gårsdagens avis dreide konflikten noe 

vekk fra kritikken mot overklassen og mer mot kjønnsroller og tidspress i hverdagen. Dagens 

VG fullfører overgangen til en rendyrket diskusjon av tidsklemma. Støtten til den lille mann, 

eller mer presist den jevne småbarnsmor, er beholdt, men skurken i fortellingen er blitt mer 

diffus. Ingen av kildene refererer direkte til Marte Krogh, og flere av dem kommer med råd 

som er helt i tråd med det Krogh selv sier i intervjuet med Mamma: 

– Barna skal vite at mamma alltid er der. Dette med å ha tid til seg selv har jeg lagt litt bort. Jeg 

har mest fokus på ungene, og passer på å nyte det. Det er ikke så lenge til den tiden der de ikke 

lenger vil sitte på fanget, men heller være ute og leke, og være mer selvstendig, sier Silje Omgård 

som er alenemamma til firlingene Nora, Sara, Isabelle og Ida (4 år).  

I Mamma forteller Marte Krogh om hvor heldig hun synes hun er som kan være hjemme med 

dattera også en periode etter at fødselspermisjonen er slutt, og sier blant annet: 

– Nå står jeg opp klokken fem, det er mange, mange timer tidligere enn jeg gjorde før, men jeg er 

så mye mer fornøyd med det livet jeg har nå! 

   Joda, hun kan kjenne savnet etter å gå ut med jentene og etter å reise, og hun gjør det, hun går ut, 

men ikke like ofte som før, og reising … Alt er blitt annerledes. 

   – Når jeg ikke er sammen med henne er hun i tankene mine hele tiden. 

Familieterapeut Thuen advarer i VG mot «flink pike»-syndromet blant småbarnsmødre og 

oppfordrer til å «være proaktiv» og «ta tak i utfordringene». Mange «biter tennene sammen og 

skal klare alt på egen hånd». Dette kan tolkes som en oppfordring til å søke hjelp hos både 

partneren og mer profesjonelle instanser. I Mamma presiserer Krogh hvor fin samboeren er å 

ha når hun er borte, og hun gjør et eget poeng ut av at hun har lav terskel for å søke faglige 

råd: «– Mange synes det er så tabu å få hjelp. Jeg synes ikke det. Jeg ringte Sove-Karin med 

én gang, jeg!» Med andre ord er ikke ekspertenes agenda nødvendigvis å ta stilling til Kroghs 

angivelige utspill; isteden er det tidsklemma som har fått skurkerollen. 

Rådene fra de fem «ekspertene» er i all hovedsak rettet mot det mentale: «Mitt råd er å 

alltid være i forkant», «Det barn trenger er foreldre som er i balanse», «Mitt råd er å kjenne 

etter og være proaktiv», «Man må ta tak i utfordringene før man mister fotfestet», «Vær 

realistisk i forhold til hva som lar seg gjennomføre», «Ikke la deg stresse over at ting er litt på 

halv tolv tidvis» osv. Dette er generelle råd som hver enkelt kan tolke som det passer dem 

best, og som ikke er egnet til å provosere. I så måte er de den rake motsetningen til «Ta dere 
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sammen og tren mer!». Ingen av ekspertene gir konkrete råd om hva man bør foreta seg for å 

spare tid, tipsene handler om å endre mental innstilling og finne roen. Denne 

rådgivningsformen er velkjent fra selvhjelpslitteraturen og kan betraktes som en egen 

selvhjelpsdiskurs (Madsen 2014:24f, Solvang 2009).  

Ett gjennomgående råd er likevel relativt konkret: Far må bidra mer. 

Likestillingsdiskursen som har vært antydet helt fra åpningssaken, blir her styrket, ikke minst 

ved at en småbarnsfar for første gang slipper ordentlig til i debatten. Kihlman gjør premisset 

helt eksplisitt: «– Det er en litt moderne innstilling at menn tør å være åpne, og tar litt til orde 

for nære familieverdier.» Likevel er det ikke Jan Haudemann-Andersen det går utover lenger. 

Isteden tas det for gitt at fedre generelt har en tendens til å bidra for lite.  

Med dreiningen mot tidsklemme og selvhjelpsdiskurs blir debatten penset inn på et 

tradisjonelt VG-spor. Det siste året før denne saken stod på trykk, forekom «tidsklemma» som 

begrep i 19 papirartikler i VG, hvorav 13 spesifikt tematiserte problemet. Den konkrete 

Krogh-saken brukes altså til å aktualisere et tilbakevendende, etablert emne. For nettavisas del 

forekom «tidsklemma» bare seks ganger i den samme perioden, og fem av sakene var hentet 

fra papir.197 Dette er altså først og fremst et papirtopos, trolig fordi tidsklemmenyheter ofte er 

temasaker som ikke blir utdatert i løpet av dagen, og som det er vanskelig for konkurrentene å 

kopiere.   

Vi merker oss imidlertid at de siste sakene VG trykket om tidsklemma før Krogh-saken 

startet, ikke knyttet tidsklemma til selvhjelpsdiskursen, men til en helsediskurs. 2. januar 2013 

kunne VG-leserne stemme på årets Vektklubb-medlem, som «har stått imot søtsug og 

bekjempet lysten til å tilbringe kveldene på sofaen». «Ettersom jeg har full jobb og en sønn på 

to og et halvt år, har jeg alltid brukt som unnskyldning at jeg er i tidsklemma,» sier en av de 

nominerte, som hylles for at hun har tatt seg sammen og trent mer. 30. desember 2012 gir VG 

tips om «Trening i tidsklemma», der en småbarnsfamilie har tatt grep for å få trent mer og 

ekspertene bidrar med konkrete råd: «Har du andre familier i omgangskretsen, kan dere bytte 

på å passe barn. Lag avtaler om at tiden for eksempel skal brukes til jogging eller skitur.» I 

samme avis finner vi også den tidligere nevnte dobbeltsiden – riktignok uten begrepet 

«tidsklemma» – der VGs personlige trener retter pekefingeren mot småbarnsforeldre som 

trener for lite (jf. avsnitt 9.5.10). I oppfølgingen av Marte Krogh-saken er derimot en slik 

diskurs helt fraværende i papirutgaven av VG, muligens fordi den ville framstått som 

inkompatibel med kritikken av Krogh.   

 

9.9.4 Journaliststemmen: holder liv i den kritiske diskursen 

Om VGs kilder ikke peker direkte på Marte Krogh, er journaliststemmen desto mer 

behjelpelig med å «knagge» saken. Ingressen hevder at «Fiolinist og milliardærfrue Marte 

Krogh åpnet for alvor mammadebatten da hun i et intervju med magasinet Mamma fortalte 

om sin hverdag med trener, au pair og vaskehjelp». Her nevnes ikke det angivelige 

                                                 
197 Den sjette analyserer jeg i avsnitt 9.13. 
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treningsutspillet med et ord. Isteden ligger det som en implikatur at det er debattverdig i seg 

selv at en «milliardærfrue» har personlig trener, au pair og vaskehjelp. Samtidig 

presupponerer adverbialet «for alvor» og den bestemte formen «mammadebatten» at debatten 

eksisterte fra før. Hva «mammadebatten» opprinnelig gikk ut på, er uklart, men konteksten 

peker mot tidsklemma.  

 I den innledende brødteksten velger VG å trekke fram én av kildene, nemlig Frode 

Thuen. Han «ønsker debatten velkommen» og erklærer at «– Litt støy er bra, da blir vi mer 

bevisste på hva vi gjør». Ekspertens primære funksjon blir dermed å legitimere VGs agenda. 

Bildet er likevel mer sobert enn gårsdagens skildringer av kokende sosiale medier, rasende 

debatt og voldsomt oppstyr. Her dreier det seg om en konstruktiv debatt som er «åpnet for 

alvor», og som har skapt «litt støy» på en positiv måte.  

VG fortsetter med å presentere kildenes vurderinger og opplevelser gjennom 

journalistens stemme, slik vi har sett det i de tidligere sakene. Først og fremst er det 

pappabloggeren som får en slik presentasjon denne gangen (kursivert her): 

Peter Kihlman (31), tekstforfatter og pappa til Gustav (11 mnd.), startet bloggen «pappahjerte», og 

har vunnet mange hjerter, etter skildringene av pappalivet.  

[…] 

Han blogget selvsagt også om debatten som har rast.  

[…] 

Han gir gjerne stalltips til alle vordende og nybakte fedre i samme slengen:  

[…] 

Peter Kihlman har opplevd overveldende positiv respons på bloggen sin.  

Også tittelen minner om de foregående. «Nyt tiden – still krav» blander journalistens og 

kildenes stemmer på samme måte som «Prøv dette, Marte!» og «Ta dere sammen og tren 

mer!». «Nyt tiden» stammer fra Omgård og «still krav» fra Kihlman, men i tittelen er skillet 

mellom kilde og redaksjon utvisket.   

 

9.9.5 Pappanotis fra nett: spor av en parallell virkelighet 

Øverst til høyre i oppslaget finner vi en liten notis: «Pappa krever LO-beklagelse». Visuelt 

framstår teksten dels som en separat nyhet, siden den er rammet inn med svart bakgrunn, i 

motsetning til vanlige undersaker. Samtidig framstår teksten dels som et integrert element i 

hovedoppslaget, siden den svarte blokka i sin tur rammes inn av «Mamma-debatten»-

vignetten over og hovedbildet under. Tematikken er også beslektet: Marte Kroghs far ber LO-

nestleder Gerd Kristiansen beklage at hun har kritisert Krogh. Dessuten vil «Pappa»-ordet i 

tittelen assosiativt kunne knyttes til alle mamma- og pappareferansene i hovedsaken, ikke 

minst vignettbildet like over.  

Selve saken stammer fra VG Nett, der det i to dager har foregått et helt annet nyhetsløp 

enn i papirutgaven. De originale nettsakene skal jeg analysere nedenfor. Her skal vi bare kort 

notere oss fire interessante forhold: For det første er nyheten krympet betraktelig i forhold til 

nettversjonen. For det andre nevnes ikke VG Nett overhodet; vi får ikke vite hvor Kristiansen 

har gått så «hardt ut». For det tredje gjenfortelles historien kronologisk, som en liten 
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anekdote. Og for det fjerde anlegger journaliststemmen en litt slentrende og jovial stil: «… sa 

hun, blant mye annet», «Det falt Kroghs far, Hans Erik Hoberg, tungt for brystet», «Men LO-

toppen angret intet når [sic] VG snakket med henne». Hvordan vi bør forstå dette, behandles 

best sammen med analysen av nettversjonene i avsnitt 9.16.6.  

 

9.9.6 Kort oppsummering 

Papiravisa runder av Krogh-føljetongen ved å tone ned personfokuset og dreie saken over mot 

det mer allmenne og etablerte temaet «tidsklemma». Selvhjelps- og likestillingsdiskursen 

kommer inn med full tyngde, regissert av VGs ønske om å hjelpe småbarnsmødrene til å få 

maksimalt ut av familielivet. Oppslaget inneholder et drypp fra en opphetet debatt som 

parallelt foregår på VG Nett, men legger hovedvekta på familievennlige verdier som å stresse 

ned og være sammen med barna. Disse står i praksis ikke i strid med hva Marte Krogh har 

sagt noe sted, og hun er da også skrevet nesten ut av saken. I likhet med caseoppslaget 

fokuserer saken visuelt og til dels verbalt på «vanlige» småbarnsforeldre, mens de 

profesjonelle ekspertene kommer i annen rekke.  

 

9.10 Oppsummering av papiravisas sjangere og diskurser 

Innledningsvis spurte jeg: 

 Hvordan skiller oppfølgingssakene på VG Nett om Marte Krogh seg fra 

oppfølgingssakene i VGs papirutgave, særlig med henblikk på representerte diskurser 

og tilførte bakgrunnsopplysninger? 

 I hvilken grad kan forskjellene knyttes til sjanger? 

Foreløpig kan vi oppsummere med at papiravisa preges av tre diskurser. Hovedlinja 

viderefører den kritiske journalismediskursen fra åpningssaken, der VG legitimerer og 

forsterker konflikten mellom den privilegerte Krogh og vanlige småbarnsmødre. VG tar 

sistnevntes side, primært med henvisning til tidsklemma. Tidsklemma brukes etter hvert også 

som inngang til en mer selvhjelpsorientert diskurs, som setter mødrenes mentale ro i fokus. 

Nær knyttet til begge disse diskursene er også en likestillingsdiskurs, som både forutsetter at 

en moderne far skal bidra i hjemmet, og at kjønnsrollene i Marte Kroghs familie er 

uakseptable.  

Papiravisas tekster tar ikke opp spørsmålet om hva Marte Krogh virkelig mente i 

Mamma-intervjuet. Med unntak av Anita Krohn Traaseths enkeltstående og lavt prioriterte 

kritiske spørsmål tas det gjennomgående for gitt at Krogh har gitt norske småbarnsmødre 

«refs» for ikke å trene nok. Ingen steder gjengis Kroghs egne ord fra intervjuet, selv ikke tatt 

ut av kontekst. Ytringen presupponeres isteden gjennom formuleringer som «Marte Kroghs 

refs av småbarnsmødre». Leseren har dermed ingen mulighet til å vurdere det angivelige 

utspillet kritisk.  
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Journaliststemmen forholder seg øyensynlig ukritisk til kildene og understøtter deres 

synspunkter. Kildene som «Tar Marte i forsvar», forsvarer imidlertid hennes rett til å ytre seg 

uten å bli møtt med sjikane i sosiale medier, ikke hennes synspunkter. Forsvaret rammer 

dermed ikke medienes fortolkning av saken. Journaliststemmen avviker gjerne fra den mest 

nøkterne nyhetsstilen. Sakene er «godt skrevet» i den forstand at VG etablerer en sterk 

koherens mellom sin egen rammefortelling og kildenes sitater, samt at særlig innledningene er 

skrevet i en personlig og engasjerende tone. Vi noterer oss imidlertid at samtlige 

nyhetsoppslag er skrevet av en eller to av journalistene som også hadde byline på 

åpningssaken, så stilen er ikke nødvendigvis representativ for hele papir-VG. Men den er 

gjennomgående for papiravisas dekning i denne saken, også i tittelspråket, som vi kan anta at 

mer uavhengige deskjournalister står bak. 

Journaliststemmen tar mer plass i caseoppslaget enn i de andre store sakene. Stryker vi 

all direkte og indirekte tale, sitter journaliststemmen igjen med 40 % av ordene i ingress og 

brødtekst her. Tilsvarende tall er 26 % for «Tar Marte i forsvar» og 18 % for «Nyt tiden – still 

krav». I notisen «Pappa krever LO-beklagelse» stiger tallet til 50 %, trolig fordi VG lettest får 

komprimert historien ved å bruke egne ord. I caseoppslaget er grunnen til den sterke 

journaliststemmen en annen: Her framstilles mye som like gjerne kunne ha vært sitater, 

gjennom journalistens stemme (f.eks. «Mammaen prøver å legge inn litt trening her og der») 

for å skape sympati med kilden og gi god flyt i teksten. I tillegg kommer 

bakgrunnsinformasjon og observasjoner som underbygger perspektivet i teksten.   

Hvilke sjangere er det så som brukes? Tekstene skiller seg fra hverandre med tanke på 

både form, innhold, journalistisk arbeidsmetode og sosial funksjon / påtrengende retorisk 

problem.  

Det store caseoppslaget kan sies å tilhøre en egen nyhetssjanger, idet teksten løser det 

påtrengende problemet «hvordan rette oppmerksomheten mot et strukturelt problem blant 

deler av befolkningen». I denne sjangeren velger journalisten en prototypisk representant for 

problemet og reiser ut i felten for å observere situasjonen og få vedkommendes subjektive 

historie. Ofte gis casepersonen en offerrolle i fortellingen, mens makthavere eller elite får en 

form for skurkerolle. Mer eller mindre eksplisitt blir journalisten helten som ordner opp, 

særlig i saker som ender med at systemet endres til fordel for casepersonen. I saken om 

familien Thorsplass blir foreldreparet en blanding av ofre for Kroghs kritikk og 

hverdagshelter som legger ned mye arbeid i å få familien til å fungere. En sterk 

journaliststemme er typisk i slike saker, idet det ofte er viktig å framheve den gode historien 

og understreke redaksjonens rolle i å sette saken på dagsordenen (Bjerke 2011:153ff). 

Narrative og argumentative sekvenser vil ofte dominere. 

Intervjuet med Traaseth har andre kjennetegn. Her er det en enkeltpersons mening som 

står i sentrum, ikke hennes livssituasjon. Kilden er ikke nødvendigvis en konsekvensekspert, 

men kan være relevant i kraft av sitt yrke eller sin sosiale status for øvrig. Journalisten har 

ikke nødvendigvis møtt kilden ansikt til ansikt; det viktige i denne sjangeren er å bringe en ny 

stemme og/eller mening inn i debatten, ikke å observere og sympatisere. Replikker og 
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argumentative sekvenser er sentrale. Teksten løser det retoriske problemet «hvordan få fram 

flere meninger i saken». Kanskje kunne vi kalle slike nyheter utspill/respons-saker.  

Kommentaren i margen tilhører en kommentarundersjanger som står på nyhetsplass og 

er tett knyttet til en konkret nyhet, i motsetning til mer frittstående kommentarer i leder- og 

kommentarseksjoner. Lars Nord og Elisabeth Stúr (2009:24) skiller mellom 

«opinionsjournalistik» og «politiska kommentarer» i sin matrise over politisk journalistikk. 

Opinionsjournalistikken fins i egne seksjoner, er argumenterende, tar ofte stilling og gir 

gjerne oppfordringer basert på gitte ideologiske verdier. Det påtrengende problemet blir «hva 

skal jeg mene om denne saken?». Den politiske kommentaren forekommer derimot på 

nyhetsplass, i form av nyhetsanalyser, studiokommentarer eller «journalist intervjuar 

journalist». Den er mer fortolkende og tar sikte på å orientere, forklare og sette 

nyhetshendelser inn i en større sammenheng (se også Lundell 2010). Det påtrengende 

problemet blir da «hvordan skal jeg forstå denne nyheten?». Camilla Norlis kommentar har 

trekk av begge disse idealtypene. Den er avhengig av nyheten for å gi mening og kunne neppe 

stått i kommentarseksjonen. Samtidig uttrykker den et sterkt personlig standpunkt og er mer 

argumenterende enn fortolkende. Norli reflekterer ikke over debatten og spør hvordan vi best 

kan forstå den, hun hamrer inn sin egen mening og respons til Marte Krogh. Teksten har også 

trekk fra sjangere som petit, dagbok og åpent brev, noe som innlemmer en omfattende 

narrativ sekvens ved siden av de argumentative. Metaperspektivet er dessuten uvanlig. Det 

påtrengende problemet ser ut til å være noe i retning av «hvordan gjøre VGs mening i saken 

eksplisitt uten å svekke troverdigheten til nyhetssjangrene». At kommentaren er skrevet av en 

annen journalist enn de to som har byline på nyhetssakene, underbygger dette.  

Dobbeltsiden om tidsklemma tilhører en mer rådgivende nyhetssjanger. Den ligger nær 

opptil forbruker- og helseråd og kan muligens kategoriseres sammen med dem. Et felles 

påtrengende problem bak slike saker er «hvordan hjelpe leserne til et bedre liv». De preges 

ofte av instruerende sekvenser og direktive språkhandlinger, i det minste indirekte. Kildene 

får ekspertrolle, eventuelt som konsekvenseksperter. Det kan synes som et paradoks at 

firlingmor Omgård og småbarnsfar Kihlman her eksplisitt erklæres for eksperter, mens 

Omgård tidligere har vært case og hatt offerrollen i flere TV 2-nyheter om utfordringene med 

firlinger («Firlingemor uten nok hjelp», 27.10.2008; «Firlingemoren Silje trues med utkastelse 

før jul», 26.11.2011) og Kihlman strengt tatt ikke har mer foreldreerfaring enn nybakte fedre 

flest. Men kildens rolle tilpasses til sjangeren.  

Notisen om konflikten mellom Kroghs far og LO-nestlederen er også en form for 

utspill/respons-nyhet, men det trange formatet gjør teksten annerledes enn Traaseth-intervjuet 

og peker mot en annen sjanger. Det påvirker også teksten at den skal oppsummere en 

omstendelig debatt som nettavisa allerede har redegjort for i egne saker.  Trolig er det en av 

grunnene til at framstillingen har blitt kronologisk, i strid med prinsippet om fallende 

viktighet som ellers ofte preger notiser. Kanskje kan det at saken allerede har vært ute en 

stund, også være med og forklare den noe løsslupne stilen. Muligens kan vi på denne 
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bakgrunn regne notiser som oppsummerer gårsdagens nettnyheter, som en egen undersjanger 

av notisene. 

Er det så de rådende diskursene som påvirker VGs sjangervalg, eller er det sjangervalget 

som legger opp til bestemte diskurser i tekstene? Eller er både sjanger og diskurs 

konsekvenser av noen felles bakenforliggende faktorer, for eksempel valget av plattform? For 

å kunne diskutere det må vi først ha et sammenlikningsgrunnlag, nemlig de 

oppfølgingssakene som ble publisert parallelt på VG Nett. Dem skal jeg gjennomgå i de neste 

avsnittene. 
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Figur 9.6: Oppfølgingssak 1, VG Nett 9.1.2013. Verbalteksten gjengis i vedlegg 3 
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9.11 Oppfølgingssak 1, nett: Over til kjendis- og helsediskurser 

VG Nett publiserer sin første oppfølgingssak allerede samme dag som åpningssaken, dvs.  

9. januar. Klokka 15.59, etter at åpningssaken har ligget ute i sju timer, lanseres en samling 

intervjuer under tittelen «Støtter Kroghs mammautspill» (figur 9.6).198 I første skjermbilde ser 

vi Marte Krogh sammen med skuespiller og venninne Sølje Bergmann, og både bildetekst og 

ingress forteller at Bergmann støtter Krogh fullt ut i at norske småbarnsmødre må ta seg 

sammen. Lenger nede i saken finner vi først to nettsitater fra mer kritiske VG Nett-lesere, 

mens siste halvdel av teksten er satt av til bildelagte intervjuer med to småbarnsmødre som 

anbefaler trening.  

Sammenlikner vi med statistikken i kapittel 8, ser vi at dette er en nokså typisk nettsak. 

Den er vinklet på to kjendiser (Krogh og Bergmann), journalisten har ikke vært ute i felten, 

hovedbildet er ikke fra situasjonen, bildene er fra VGs arkiv eller sendt inn av kildene selv, og 

saken inneholder flere lenker med mulighet for interaktivitet. Vi har også sett at det er typisk 

for nettsaker som ikke trykkes på papir neste dag, at de er abstrakte og konfliktorienterte, som 

denne. Med sine 18 avsnitt er saken imidlertid noe lengre enn snittet, som er 14,8 for VG 

Netts del, og tangerer papiravisas snitt på 18,3. Fem kilder er også mer enn gjennomsnittet for 

både nett (VG: 2,7) og papir (VG: 2,9).199 Det kan tyde på at redaksjonen har lagt litt ekstra 

arbeid i saken.  

 

9.11.1 Visuell presentasjon: overflatiske kjendisvenninner og spreke mødre 

VG Nett skiller seg fra Dagbladet.no og Aftenposten.no ved at hovedbildet normalt står 

mellom tittel og ingress. Hos Dagbladet.no og Aftenposten.no står bildet isteden over både 

tittel og ingress og er i tillegg bredere enn på VG Nett. Samtidig brukte VG Nett på dette 

tidspunktet mindre font i tittelen enn de to andre.200 Konsekvensen er at VG Netts tittel alltid 

er synlig med det samme man åpner saken, mens man på små skjermer risikerer å måtte 

scrolle for å finne tittelen på Dagbladet.no og Aftenposten.no – særlig når det legger seg store 

reklamebannere under menyen, slik at bildet skyves nedover. Samtidig splittes tittel og 

ingress i større grad på VG Nett, og det blir mindre naturlig å følge dagbladredaktør Hansens 

råd om å la tittel og ingress utgjøre en sammenhengende setning, jf. avsnitt 8.15. I disse 

oppfølgingssakene utgjør både tittel og ingress selvstendige ytringer som gir mening alene, 

disponert slik at ingressen gjentar og utdyper den komprimerte tittelen.  

Hovedbildet har to deltakere, Krogh og Bergmann. De står oppstilt og smiler til 

fotografen og utgjør derfor en konseptuell representasjon, ikke en narrativ. Den store 

sponsorveggen bak dem, poseringen og gallaantrekket tyder på at de er på et 

kjendisarrangement, og bildeteksten bekrefter at anledningen er en filmpremiere året før. 

                                                 
198 URL-er til alle nettsakene, med lesedato, finnes i litteraturlista. Verbalteksten er gjengitt i vedlegg 3. 

199 Gjennomsnittstallene jeg refererer til her, gjelder uten notiser. 

200 25.3.2014 endret VG Nett layouten sin. Blant annet fikk titlene større font. Men hovedbildet kommer fortsatt 

mellom tittel og ingress. 
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Dermed formidler bildet også en klassifikasjonsprosess som definerer kvinnene som 

medlemmer av kategorien «kjendiser» gjennom en implisitt taksonomi (Kress og van 

Leeuwen 2006:79). At de står med armen rundt hverandre, viser at de dessuten har et nært 

personlig forhold. Verbalteksten bekrefter da også at de er venninner.201 

Originalkonteksten for bildet er en bildespesial fra en James Bond-premiere, der det i 

hovedsakens undertittel heter at «Stjernene glitret om kapp på den røde løperen på 

norgespremieren» (VG Nett 25.10.2012). Her vil sjangerkonvensjonene gjøre det naturlig å 

objektivisere de avbildete, og blikkontakten vil som bildehandling først og fremst invitere til 

en beundring som anses som legitim i sammenhengen – hele poenget er jo at de skal vise seg 

frem og glitre om kapp, mens journalistene triller terning om kjolene. 

Når bildet rekontekstualiseres som illustrasjon til et meningsutspill i en debatt, derimot, 

vekker det visuelle kravet om beundring lett andre assosiasjoner. Gallautrustningen risikerer å 

leses som symboler på Kroghs utskjelte luksuslivsstil, og kjendisstatusen markerer at de 

skiller seg fra lesere flest. Et implisitt «se så flotte vi er!» kan da svekke deltakernes etos. 

Effekten blir noe av den samme som for hovedbildet i åpningssaken, der Kroghs sjangertro 

posering med dattera fra det gjennomstylete Mamma-intervjuet framstår som kunstig og 

fremmedartet når det samme bildet brukes i den kritiske VG-nyheten, jf. avsnitt 9.5.3.  

Høyre–venstre-aksen i bildet etablerer Krogh som gitt utgangspunkt og Bergmann som 

ny informasjon. Mens Krogh selv ikke var avbildet i noen av papirsakene, med unntak av en 

liten faksimile, dukker hun opp i seks av sju nettsaker. Visuelt har hun altså en helt annen 

status på nett; leserne blir konstant minnet på hennes person, ikke bare hennes angivelige 

meninger.   

Kombinasjonen av bildet og tittelen «Støtter Kroghs mammautspill» peker mot at det er 

Bergmann som gir støtte. Rent denotativt kan riktignok tittelen også omfatte de to mødrene 

som kommer til orde lenger ned i teksten, siden den mangler subjekt. Leseren må imidlertid 

scrolle et godt stykke ned i saken, over i neste skjermbilde, for å oppdage at det finnes flere 

støttespillere. Vi kan derfor trygt si at saken er vinklet på kjendisvenninneforholdet og 

Bergmanns forsvar for Krogh. 

De to private mammabildene er av en litt annen karakter. «Småbarnsmor Anne-Marit 

Haukø fra Trondheim» sitter på huk ved siden av den tre år gamle dattera si. Også de ser i 

kameraet, men omgivelsene er helt annerledes. Bildet er tatt utendørs om vinteren, og både 

bekledningen og en barnesekk i bakgrunnen tyder på at de er ute på tur sammen. Bildet 

konnoterer sunt og aktivt familieliv. Aktivitet er det også på bildet av Maria Severinsen og 

«treningsvenninnen» Jeanine Roer. Bildet er narrativt og viser hvordan de to mødrene gjør 

treningsøvelser med barnevognene. Også de ser i kameraet og smiler. På disse private 

mødrebildene inviterer ikke leserhenvendelsen til objektivisering og beundring, men snarere 

til deltakelse: «Prøv dette, du også!» 

                                                 
201 Bergmann var forlover da Krogh giftet seg i februar 2014, så vennskapet er nært. 
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Mens hovedbildet tilhører en kjendisdiskurs, kan vi si at de to private bildene inngår i en 

diskurs om sunnhet, trening og helse. Det er et perspektiv som har vært fullstendig fraværende 

på papir, og som åpningssaken aktivt holder utenfor.  

 

9.11.2 Stemmer og struktur: kjendis først, folk flest siden 

Saken har fem nye kilder, som presenteres etter tur og tildeles omtrent like mye plass, med 

unntak av de to leserne som bare siteres kort fra protokollen. På samme måte som i 

papiravisas caseoppslag fører journalisten og kildene ordet i annethvert avsnitt teksten 

igjennom, med de to påfølgende lesersitatene som eneste unntak.  

Premisset for debatten komprimeres maksimalt og gjengis i én setning helt først i 

brødteksten: «Finansfrue og fiolinist Marte Krogh mener småbarnsmødre må ta seg sammen 

og trene.» Hvorfor dette har provosert, forblir implisitt så lenge Sølje Bergmann har ordet, 

men forklares deretter idet de to kritiske leserne blir sitert. Sammenliknet med papiravisas 

omstendelige innledning til besøket hos familien Thorsplass, går VG Nett mye mer rett på sak 

og satser heller på å flette inn bakgrunnen for diskusjonen underveis. 

Vi noterer oss også at det er kjendisen som får snakke først, til tross for at hun opplagt 

er «inhabil» i kraft av å være Kroghs nære venninne, mens fotfolket henvises til nedre 

halvdel. Det er motsatt struktur av hva vi så på papir, der dobbeltsiden med lærerfamilien 

innledet temaet, etterfulgt av en enkeltside med topplederens synspunkter. 

 

9.11.3 Sølje Bergmann: den støttende venninna som bekrefter VGs tolkning 

Det er ikke opplagt hvorfor VG Nett har kontaktet Kroghs venninne og spurt om hennes 

mening i saken. Referentkjeden hun presenteres gjennom, peker mot at kjendisstatusen er 

vesentlig. I ingress og brødtekst kalles hun «Skuespiller Sølje Bergmann», «Skuespiller Sølje 

Bergmann», «Skuespilleren», «Hun», «Hun» og «Bergmann». VG Nett presiserer dessuten at 

hennes barns far også er en kjent skuespiller.  Brødteksten nevner derimot ikke at Bergmann 

er Kroghs venninne. Det står i ingressen og bildeteksten, men det er skuespillerstatusen som 

framheves mest i saken.  

I motsetning til Anita Krohn Traaseth, som tok «Marte i forsvar» ved å mane til saklig 

debatt, støtter Bergmann aktivt Krogh i sak. I intervjuet går hun indirekte god for at Krogh 

faktisk mener at mødre må ta seg sammen og trene mer, og hun påtar seg til og med å utdype 

hva Krogh egentlig har ment: 

– Jeg er helt enig med Marte. Det Marte prøver å sette fingeren på, er at det gis så mange 

unnskyldninger der ute. Når man er gravid for eksempel tenker mange at du kan ta på deg 

mannens skjorte og spise hva du vil, men det er helt feil. Mange går opp mye under graviditeten, 

og da må man ta seg selv i nakken og gjøre noe med det, sier skuespiller Sølje Bergmann. 

Her går Bergmann mye lenger enn Krogh gjorde i Mamma, og er helt eksplisitt i sin kritikk av 

småbarnsmødre som ikke trener. Modaliteten er sterk og de direktive språkhandlingene 

ganske entydige: «Er du misfornøyd med vekten, så tren eller spis annerledes.» Samtidig tar 
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hun Krogh til inntekt for en holdning som VG senere måtte dementere, og som det er 

vanskelig å finne belegg for i Mamma-intervjuet. Der forteller Krogh blant annet om hvordan 

hun nettopp syntes det var deilig å kunne spise hva hun ville under graviditeten uten å tenke 

på vekta, og at hun gikk opp 20 kilo.  

Løsrevet fra konteksten bør derfor Bergmanns pekefinger være mer provoserende enn 

det opprinnelige sitatet fra Krogh. Hun er dessuten også hjemmeværende, ung, slank og 

vakker. Forskjellen er at Bergmann ikke er sammen med en milliardær, men med den 

populære skuespilleren Stig Henrik Hoff.  Og vi får ikke vite om hun har vaskehjelp, au pair 

eller personlig trener. Hvordan forholder VG Nett seg til dette utspillet? Innkalles like kritiske 

stemmer som i åpningssaken? Tar VG Nett selv stilling i saken på samme måte gjennom 

journalistens stemme? Vi skal først se på de andre kildene, og deretter journaliststemmen.  

 

9.11.4 Anonyme lesere: røsten fra protokollen 

Ingen av de øvrige kildene i saken blir bedt om å kommentere Bergmanns utspill; det er 

fortsatt Krogh som er omdreiningspunktet. Da åpningssaken ble lagt ut tidligere på dagen, var 

den som nevnt lenket opp til en egen protokoll: «Hvordan kombinerer du trening og småbarn? 

Si din mening her!» Tre av de fire resterende kildene i saken er eksplisitt hentet herfra.202 Slik 

utdragene i VG på papir viste, er meningene delte, og VG Nett har søkt å få fram både 

kritikere og støttespillere i denne saken. Kritikerne siteres først kort og anonymt fra 

protokollen, før de Krogh-positive presenteres med fullt navn, bilde og eget intervju. Det kan 

tyde på at VG Nett ikke lenger ser den store nyhetsverdien i flere kritiske utspill på sosiale 

medier eller en protokoll som denne, men finner det mer relevant å presentere nye sider ved 

saken. De to kritiske leserne tjener først og fremst til å forklare hva debatten går ut på. 

Det er påfallende hvordan kritikerne og støttespillerne opererer innenfor helt ulike 

diskurser. De anonyme kritikerne viderefører den elitekritiske diskursen som preger VGs 

åpningssak, og argumenterer for at Krogh heller ikke ville fått trent om hun skulle levd deres 

travle liv. Der papirutgaven prioriterer et dobbeltsidig caseoppslag for å få fram dette poenget, 

nøyer nettutgaven seg altså med to skriftlige sitater fra nettprotokollen. Sitatene tjener først og 

fremst til å forklare premisset for resten av saken, altså å illustrere hvorfor Krogh har blitt 

kritisert i utgangspunktet. Samtidig bygger det VG Netts etos, siden slike reaksjoner 

impliserer at vinklingen i åpningssaken er legitim. En tredje funksjon er å gjøre oppmerksom 

på nettprotokollen. Begge kildene er lenket dit, men siden det er «over hundre lesere» som har 

skrevet innlegg her, er det vanskelig å finne igjen nettopp disse. Hensikten synes dermed å 

være å få flere lesere til å skrive. Til sammen er det hele fire lenker i saken som leder til 

protokollen. 

 

                                                 
202 Kilde nummer fire, Maria Severinsen, er muligens også funnet på nettet. NRK.no dekket barselcampen 

hennes og gjorde et liknende intervju i en sak om bekymringsfull overvekt blant gravide og småbarnsmødre 

26.10.2012.  
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9.11.5 Anne-Marit Haukø og Maria Severinsen: Aktive mødre står fram 

De to treningsivrige småbarnsmødrene er ikke opptatt av Kroghs person eller hennes 

bakgrunn for uttalelsene. Isteden innfører de en helsediskurs som er helt i tråd med de 

foregående VG-oppslagene om trening i tidsklemma, jf. avsnitt 9.9.3. Begge bruker egne 

erfaringer til å gi konkrete råd om hvordan man kan få tid til mer trening, og de argumenterer 

for at trening er viktig både for egen helses skyld og for å kunne være en god mor. De aktive 

utendørsbildene av dem sammen med barna glir inn i den samme diskursen. Dette er en 

diskurs som har et motiverende potensial, ikke et kritisk. Det er dessuten vanskeligere å la seg 

provosere når oppfordringen kommer fra medlemmer av samme sosiale gruppe som mange 

lesere.  

Både Olsen og Severinsen er i teorien like relevante kilder som Heidi Thorsplass i 

papiravisas caseoppslag. Alle representerer på sitt vis vanlige småbarnsmødre. Men mens 

papiravisa velger å lage et stort caseoppslag som viderefører journalismediskursen, fokuserer 

nettutgaven på de ulike diskursene som er å finne i nettprotokollen, og framhever en som 

bryter radikalt med åpningssaken.  

En annen forskjell fra papirutgaven er at nettintervjuene vektlegger småbarnsmødrenes 

meninger, mens papirintervjuet med Thorsplass vektla hennes erfaringer. Både Haukø og 

Severinsen snakker generelt:  

– Det er viktig å bestemme seg for trening på forhånd. Å tenke at i kveld skal jeg ut og jogge eller i 

kveld skal jeg en tur på treningsstudioet. Et annet godt tips er å avtale med venninner og trene i 

lag, sier Haukø som selv er i full jobb og får lagt inn flere treningsøkter samtidig som hun er 

småbarnsmor. 

[…] 

– Det er så mye man kan gjøre som ikke handler om flere timer på et treningssenter. Man kan bare 

ta på seg et par gode sko og være ute en halv time. Man får gjort ekstremt mye bare på den tida, 

sier Severinsen. 

Denne rådgivende tonen er typisk for helsediskursen, men passer ikke i en casefortelling der 

hovedpersonen skal by på seg selv. I tillegg bruker begge anføringsverbet «tenker» når de 

argumenterer, noe som peker mot et teoretisk standpunkt mer enn en erfaring: 

– Jeg tenker at hun har rett i at småbarnsmødre bør trene mer. 

[…] 

– Jeg tenkte at dette er helt riktig. Jeg tenker også at en del småbarnsmødre må skjerpe seg litt og 

ta seg selv i nakken. 

 

9.11.6 Journaliststemmen: ambivalent diskursskifte 

Når journalisten skal sy sammen disse fem kildene til en koherent nyhetssak gjennom sin 

egen stemme, skjer det fire interessante ting.  

For det første er journalisten i stor grad med på det diskursskiftet som de mest profilerte 

kildene innfører. Mellom Sølje Bergmanns to sitater finner vi dette avsnittet: 

Skuespilleren har tre små barn i alderen ett til fem år med ektemannen, skuespiller Stig Henrik 

Hoff. Hun har tidligere gått kraftig ut mot unge mødre som ikke prioriterer barna sine nok. Hun er 
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selv hjemmeværende, og tok seg i likhet med Krogh tid til å trene av seg de ekstra kiloene som 

fulgte av svangerskapet.   

Det står ikke at Bergmann har gått hardt ut mot unge mødre som hun mener ikke prioriterer 

barna sine nok. Isteden presupponeres det at dem Bergmann har gått ut mot, faktisk prioriterer 

barna for dårlig. Dermed legitimeres kritikken. Videre skriver journalisten at Bergmann «tok 

seg tid til» å trene etter fødselen, noe som presupponerer at tida finnes hvis man velger å 

prioritere den – og implisitt at det ikke innebærer å nedprioritere barna. Slik ledes 

oppmerksomheten bort fra hovedpremisset i kritikken mot Krogh, nemlig at tida ikke strekker 

til. Det passer med helsediskursen. Til sist kan vi også merke oss den metonymiske 

eufemismen «de ekstra kiloene som fulgte av svangerskapet». Bergmann er utlatt som agens, 

det står ikke at hun la på seg mens hun var gravid. Dermed blir Bergmann et offer for 

snikende kiloer, men en aktiv aktør i å kvitte seg med dem igjen.  

Journalisten passer også på å beholde nyansene i oppfordringen fra Maria Severinsen: 

Severinsen er enig med Krogh i at enkelte småbarnsmødre trenger å ta seg sammen. […] Hun 

oppfordrer unge foreldre til å planlegge hverdagen sin enda litt bedre for å få tid til en treningstur. 

(Kursivert her) 

I åpningssaken så vi hvordan Kroghs angivelige kritikk mot mødre som trener for lite, ble 

forsterket til en kritikk av alle norske mødre. Her gjelder det bare noen. Samtidig 

presupponeres det at unge foreldre allerede planlegger hverdagen godt.  

Vi ser også et stilistisk trekk som vi kjenner fra papirsakene, nemlig at kildenes 

perspektiver preger måten fakta framstilles på. Presupposisjonene og eufemismen i det nevnte 

avsnittet om Bergmann er ett eksempel; fastslåingen av Severinsens motivasjon er et annet: 

«Akkurat det å ta seg selv i nakken, var det som fikk Severinsen til å starte treningsgruppen i 

Rygge.» Igjen kan vi sammenlikne med åpningssaken, der journaliststemmen holder en 

ironisk distanse til «hvordan hun [Krogh] takler hverdagen med personlig trener, vaskehjelp 

og au pair» (kursivert her). I denne oppfølgingssaken er det ingen tegn til at VG Nett 

distanserer seg fra kildenes synspunkter, snarere tvert imot. Også VG Nett glir inn i helse- og 

treningsdiskursen. 

For det andre, og dels i kontrast til det nevnte diskursskiftet, holder journalisten fast ved 

utgangspunktet for debatten. Referansene til Marte Krogh tilhører fortsatt 

journalismediskursen (kursivert her):  

Finansfrue og fiolinist Marte Krogh mener småbarnsmødre må ta seg sammen og trene. 

[…] 

Mange av VG Netts lesere er svært kritiske til Kroghs uttalelse. Flere reagerer på at Krogh 

kommer med dette utspillet samtidig som hun er hjemmeværende og får hjelp fra au pair og 

vaskehjelp. 

[…] 

Men blant kritikerne finnes det også flere som er enige med finansfruen. 

[…] 
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Hun er en av over hundre lesere som har delt sin mening om finansfrue og fiolinist Marte Kroghs 

mammautspill på VG Nett.203 

Hva det innebærer å være finansfrue, blir ikke forklart, selv om begrepet brukes gjentatte 

ganger i saken. Teksten forutsetter derfor intertekstualitet med den lett tilgjengelige 

åpningssaken, og dette samspillet innebærer samtidig en viss interdiskursivitet. Det gir seg 

også utslag i at Marte Kroghs sitater fra Mamma her utelukkende presenteres som indirekte 

tale, fortolket av journalisten og presentert helt først i brødteksten som en oppsummering av 

problemstillingen: «Finansfrue og fiolinist Marte Krogh mener småbarnsmødre må ta seg 

sammen og trene.» Den kildekritiske leser må da først klikke seg videre til åpningssaken og 

derfra videre til Mamma.no for å se sitatene i en tidligere (men heller ikke der original) 

kontekst. Også lenken til protokollen der saken debatteres, forutsetter at Krogh har bedt 

småbarnsmødre ta seg sammen: «Hva mener du, bør småbarnsmødre ta seg sammen?» VG 

Netts diskursskifte er altså noe ambivalent; helsediskursen slipper friksjonsfritt til, men 

samtidig er journalismediskursen nødvendig for å legitimere debatten i utgangspunktet. En 

fullstendig overgang til helsediskursen ville jo også ha tatt brodden av Marte Kroghs 

opprinnelige utsagn. 

For det tredje tar VG Nett eierskap til saken ved å fjerne alle referanser til intervjuet i 

Mamma. I denne artikkelen framstår det som om Krogh har kommet med «utspillet» sitt i VG. 

Når ingressen forteller at «Marte Kroghs mammautspill har skapt skarpe reaksjoner blant 

leserne», er det naturlig å tro at det betyr VG Nett-leserne, selv om det var Mamma-leserne 

som reagerte først. Følgende tvetydige setning opprettholder dette bildet: «Hun er en av over 

hundre lesere som har delt sin mening om finansfrue og fiolinist Marte Kroghs mammautspill 

på VG Nett.» Her skal «på VG Nett» trolig forstås som stedsadverbial i leddsetningen, altså 

en beskrivelse av hvor leserne har delt meningen sin. Men det kan også leses som en del av 

leddsetningens direkte objekt, slik at det virker som om Marte Krogh har kommet med et 

mammautspill på VG Nett.  

Når journalisten skriver at Sølje Bergmann «tidligere [har] gått kraftig ut mot mødre 

som ikke prioriterer barna sine nok», nevnes det heller ikke at også dette skjedde nettopp i 

Mamma (Mamma.no 28.12.2011). Saken er nå først og fremst blitt en temasak i VG, på VGs 

premisser. 

For det fjerde er tittelspråket annerledes enn på papir. Der papirutgaven skriver «Tar 

Marte i forsvar», skriver nettutgaven «Støtter Kroghs mammautspill». Mens papiravisa 

konsekvent brukte bare fornavn i tittelen, bruker nettavisa etternavn eller fullt navn hver gang: 

«Marte Kroghs samboer: Et velmenende råd», «Margrethe Geelmuyden forsvarer Krogh», 

«Pappa-Krogh krever unnskyldning av LO-topp», «Marte Krogh på kjendisfest etter mamma-

debatt». Årsaken er trolig at sidene lettere skal indekseres av søkemotorer, og at titlene skal 

være fullt forståelige i omskiftelige kontekster, for eksempel når saker deles på sosiale 

                                                 
203 I nettavisa utgjør de siste seks ordene i sitatet en lenke. I dette kapittelet har jeg valgt å ikke markere lenkene 

med understreking når jeg siterer, da jeg er redd det vil henlede oppmerksomheten på feil del av sitatet. Der 

lenkene er et poeng i seg selv, kommenterer jeg det heller eksplisitt. 
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medier, jf. avsnitt 8.18. En bieffekt er likevel at tittelspråket blir hakket mer formelt, slik at 

Krogh ikke presenteres like intimt. De samme mekanismene fører også til at nettitlene blir 

mer informative isolert sett, for eksempel får vi vite at Krogh har hatt et mammautspill, mens 

den parallelle papirtittelen «Tar Marte i forsvar» ikke røper hva som blir forsvart, bare hvem.  

 

9.11.7 Kort oppsummering 

Skal vi oppsummere VG Netts første oppfølgingssak, kan vi konstatere at journalisten har 

tydd til to kildetyper som på hvert sitt vis er typiske for nettjournalistikken: kjendiser og 

interaktive lesere. Det er også i tråd med statistikken at journalisten ikke har brukt 

grasrotkildene til å lage en bærende casehistorie. Isteden ligger muligheten til en ny 

omdreining i saken i å finne et nytt perspektiv – her representert gjennom et omfattende 

diskursskifte. Småbarnsmødrene på både papir og nett er nok alle enige om at trening er viktig 

– Thorsplass prøver også å trene – men de brukes til å fortelle to helt ulike historier.  

I motsetning til papirutgaven prioriteres småbarnsmødrene sist, mens kjendiskilden 

løftes fram. Det kan tyde på at papirutgaven har en sterkere norm om å vinkle på «folk flest», 

mens nettutgaven finner det mer naturlig å appellere til leserne gjennom kjente personer. Også 

i papiravisas ekspertoppslag om tidsklemma husker vi at den ferske småbarnsfaren fikk størst 

plass både verbalt og visuelt, mens de mer kjente spesialistene kom i annen rekke.204 I de 

kommende oppfølgingssakene på VG Nett finner vi derimot bare kilder som er kjente fra før, 

eller som er profesjonelt eller familiært involvert i saken.  

 

  

                                                 
204 Riktignok er det familieterapeut Frode Thuen som blir nevnt i innledningen, men tittelen oppsummerer 

budskapet til firlingmammaen og pappabloggeren, ikke fagfolkene. 
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Figur 9.7: Oppfølgingssak 2, VG Nett 10.1.2013. Verbalteksten gjengis i vedlegg 3 
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9.12 Oppfølgingssak 2, nett: Saksopplysningen som ikke ble hørt 

Neste oppfølgingssak kommer kl. 8.55 neste morgen, samtidig som papirutgaven med 

Thorsplass og Traaseth står i kioskstativene (figur 9.7). Saken er et intervju med Jan 

Haudemann-Andersen og har tittelen «Marte Kroghs samboer: Et velmenende råd» (senere 

korrigert til «velment»). I intervjuet bestrider han utgangspunktet for hele saken: 

– VG har feilsitert Marte. Hun har aldri sagt «ta dere sammen». Hun har sagt «man må ta seg 

sammen» med henvisning til seg selv for å orke og trene [sic]. Der har det blitt en misforståelse, 

sier Haudemann til VG. 

Om dette skulle være sant, vil det kunne velte hele debatten. Hva gjør VG Nett da? 

 

9.12.1 Visuell presentasjon: overklassen i sitt rette element 

Også denne saken har et hovedbilde med Marte Krogh til venstre og intervjuobjektet til høyre. 

Fremdeles er Krogh pen i tøyet, nå i anledning dronning Elizabeths diamantjubileum ved den 

britiske ambassaden, ifølge bildeteksten. Det er altså nok et arkivbilde. Jan Haudemann-

Andersen stiller i mørk dress og holder en diger blomsterbukett. I bakgrunnen ser vi partytelt, 

fine biler og et hageselskap. 

Både ideasjonelt, mellompersonlig og tekstuelt får dette bildet en mening som ligger 

nær hovedbildet i den forrige saken. En liten forskjell er at originalkonteksten ikke i samme 

grad er arrangert for at kjendisene skal vise seg fram for pressen. Kjendisdiskursen aktiveres 

like fullt, og rollene som finansfrue og milliardær bekreftes.  

 

9.12.2 Stemmer og struktur: enkildesak med kritisk innramming 

Nyheten er i praksis en enkildesak, da det bare er Haudemann-Andersen som bidrar med ny 

informasjon. Teksten har samme struktur som de fleste oppfølgingssakene; tittel og ingress 

oppsummerer det nye innspillet, mens brødteksten åpner med et kort resymé av saken før den 

nye kilden slipper til. I disse VG Nett-sakene varierer det hvor omfattende resymeet er. Mens 

det var på én linje i forrige sak, har journalisten her brukt plass på å gjengi både Kroghs 

nøyaktige sitat fra Mamma og to av Lisa Tønnes kritiske kommentarer fra åpningssaken. 

Blant annet sier Tønne at «Jeg visste jo at det fantes damer med sånne holdninger, men jeg 

visste ikke at de fikk lov til å snakke høyt av mannen sin». Umiddelbart etterpå snakker Jan 

Haudemann-Andersen på vegne av samboeren sin og understreker hvordan hun skal forstås. I 

siste halvdel av intervjuet tar journalisten ordet for å stille Haudemann-Andersen kritiske 

spørsmål om likestilling, blant annet «Hvor mye ser du for deg å delta i din datters 

fritidsaktiviteter?». Teksten rammes altså inn av en diskurs som er kritisk til Krogh og 

Haudemann-Andersen ut fra et likestillingsperspektiv. Det er – sammen med «milliardær på 

kjendisarrangement med trofékone»-bildet – egnet til å svekke Haudemann-Andersens etos. 

Øverst i saken, til høyre for de to første avsnittene i brødteksten, blir avstemningen fra 

åpningssaken gjentatt. VG Nett spør: «Hva mener du? Er du enig med Marte Krogh?» Hva 

Krogh mener, ligger implisitt i de to svaralternativene: «Ja, norske småbarnsmødre burde 
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være mer aktive.» «Nei, det kan ikke forventes at norske småbarnsmødre skal få tid til mer 

trening.» Altså: Marte Krogh forventer at norske småbarnsmødre tar seg tid til å trene mer – 

selv om samboeren forsøker å presisere det motsatte i intervjuet. Dette reflekterer at Jan 

Haudemann-Andersen ikke nødvendigvis klarer å rokke ved den grunnleggende VG-

diskursen selv om han får fremmet synspunktet sitt. 

 

9.12.3 Jan Haudemann-Andersen: saksopplysningen som truer den bærende diskursen 

Haudemann-Andersen omtales med denne referentkjeden i tittel, ingress og brødtekst: «Marte 

Kroghs samboer», «Jan Haudemann-Andersen (54)», «mannen sin», «Jan Haudemann-

Andersen», «Haudemann» [sic], «han», «Investoren», «Haudemann-Andersen», «han», 

«han», «han», «Haudemann-Andersen», «han», «han», «han». Etter den første referansen i 

brødteksten legger VG Nett inn «som ifølge Kapital har en anslått formue på 1,3 milliard 

kroner», og vi ser altså at VG Nett bruker referansen «Investoren» ved ett tilfelle. 

Sammenliknet med hvordan VG Nett har understreket Marte Kroghs rolle som «finansfrue» i 

de to foregående nettsakene, er det likevel en relativt nøktern beskrivelse vi får av 

Haudemann-Andersen. Her er ingen referanser til «milliardæren», «finanstoppen» eller «den 

styrtrike samboeren», slik vi kunne forventet ut fra diskursen i de forrige sakene. Krogh kalles 

heller ikke «finansfrue» mer, men «den motebevisste fiolinisten». I og med at dette er en 

nyhet der VG får kritikk for sin dekning, er det naturlig at diskursen som gjenforteller det som 

kritiseres, er nøktern og dempet. VG Netts forsvar er dels lagt i munnen på Lisa Tønne, dels 

ivaretatt av VG Netts journalist gjennom kritiske spørsmål om Haudemann-Andersens syn på 

kjønnsroller, ikke hans økonomi. Spørsmålene om han vil ta pappapermisjon og delta i 

datterens fritidsaktiviteter, er irrelevante for den mediekritikken han fremmer, men tjener til å 

tegne et bilde av en reaksjonær mann som snakker på vegne av sin samboer.  

I de siterte uttalelsene kommer Haudemann-Andersen med opplysninger som – hvis 

man tror på dem – gjør det tydelig at VGs vinkling i åpningssaken gir et galt inntrykk av hva 

Krogh faktisk har sagt og mener. Han hevder at «man må bare ta seg sammen» i 

sammenhengen skulle bety «jeg må bare ta meg sammen», og at Krogh ikke hadde til hensikt 

å provosere, selv om hun glemte å ta eksplisitt forbehold om at mange ikke har tid til å gjøre 

som henne. Indirekte siteres han på at «Krogh ikke er den første som har nevnt at folk bør 

trene mer», og påberoper seg dermed helsediskursens rammer for hva det er legitimt å si. 

Konklusjonen er tydelig og plasseres først i sitatet: «VG har feilsitert Marte. Hun har aldri 

sagt ‘ta dere sammen’.»  

Haudemann-Andersen kan neppe klage på å være feilsitert. Kritikken mot VG er helt 

klar. Men det er ikke den som løftes fram i tittelen. «Marte Kroghs samboer: Et velmenende 

råd» fokuserer på Kroghs intensjoner, ikke hva hun faktisk har sagt. Og at Krogh ikke er i 

stand til å se konsekvensene av det hun selv sier, rammer ikke VGs journalistikk, men hennes 

egen etos. I ingressen og bildeteksten er agens for misforståelsen skjult: «Jan Haudemann-

Andersen (54) mener samboeren Marte Krogh (37) er misforstått.» Også i brødteksten heter 

det at «Der har det blitt en misforståelse». At det er VG som har misforstått henne, står aldri 
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eksplisitt. Muligens er det fordi både Mamma.no-redaksjonen og deres lesere kan sies å ha 

gjort den samme misforståelsen først. Likevel er det påfallende at «VG har feilsitert Marte» er 

den eneste ytringen der VG ansvarliggjøres direkte. Når VG Nett introduserer dette med 

referanse til alle dem som har reagert på uttalelsene, tas noe av brodden av kritikken.  

Haudemann-Andersen bidrar også med informasjon som gjør det lettere å forstå hvorfor 

familien har bruk for au pair – et annet viktig premiss i kritikken mot Krogh. Dels gjennom 

direkte sitat og dels gjennom journaliststemmen kommer det fram at han har tre barn fra før, 

slik at familien nå teller seks til sammen. Dette står også i Mamma-intervjuet, men vi har sett 

at papir-VG aldri nevner det.  

 

9.12.4 Journaliststemmen: ambivalent, kritisk-sympatisk innstilling 

I motsetning til mange av de tidligere sakene vi har sett på, passer journaliststemmen her på å 

markere Haudemann-Andersens vurderinger, meninger og påstander som nettopp det. Han 

«mener samboeren har blitt misforstått», han «sier at Krogh ikke er den første som har nevnt 

at folk bør trene mer», og «selv sier han at han har treningsrom på kontoret, som han benytter 

fire-fem ganger i uka». For øvrig er synspunktene hans i stor grad gjengitt som direkte tale, 

med det nøytrale anføringsverbet «sier».   

Tre ganger stiller journalistene eksplisitte spørsmål i teksten (kursivert i originalen): 

– Forstår du at det er lettere for Krogh, som har vaskehjelp, au-pair og ingen åtte til fire-jobb, å 

trene, enn for andre? 

[…] 

– Hvor mye ser du for deg å delta i din datters fritidsaktiviteter? 

[…] 

– Tror du det er mange som er i den situasjonen [at de føler seg tvunget ut i pappapermisjon]? 

Det første spørsmålet presupponerer at Krogh har det lettere enn andre. Det andre 

presupponerer at foreldre normalt deltar i barnas fritidsaktiviteter, og har samtidig som 

implikatur Haudemann-Andersen ikke nødvendigvis vil gjøre det. Det tredje kan både tolkes 

som et åpent spørsmål og som en antydning om at Haudemann-Andersen prioriterer 

annerledes enn de fleste andre. Spørsmålene må regnes som mer kritiske enn samtlige av dem 

som blir stilt i papirartiklene.  

Ett sted velger journalistene likevel en subjektiv tone som tar kildens perspektiv: 

«Haudemann-Andersen har selv kjent hvordan det er å stå midt i stormen da han i 2008 sa at 

han ikke ville trille barnevogn» (kursivert her). Muligens er det et blaff av kjendisdiskursen. 

Dessuten har vi sett at journalistene ikke bruker nedlatende betegnelser om ham.  Vi kan si at 

stemmen er relativt distansert og kritisk, men likevel høflig og til dels sympatisk i stilen. 

Det er også verdt å merke seg hvordan Kroghs angivelige utspill rekapituleres i 

brødteksten: 

Kroghs uttalelse om at alt for mange mødre gir opp når de får barn, har satt sinnene i kok hos 

mange. 

   – Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må bare ta seg sammen, sier 

den motebevisste fiolinisten i et intervju med bladet «Mamma». 
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Her fokuserer ikke journalistene på den delen av sitatet som Haudemann-Andersen mener VG 

har feiltolket, altså «man må bare ta seg sammen», selv om det også blir sitert. Isteden 

vektlegger de Mamma-bladets indirekte sitat om at altfor mange mødre gir opp når de får 

barn, og hevder det er denne uttalelsen som har «satt sinnene i kok». Slik holdes den tittelen 

og fortolkningen Jan Haudemann-Andersen kritiserer, utenfor. Hadde det for eksempel stått «I 

går skrev VG at Marte Krogh ber norske mødre ta seg sammen og trene mer», ville kritikken 

umiddelbart virket mer treffende. 

 

9.12.5 Kort oppsummering 

Ved å slippe til Jan Haudemann-Andersens påstand om at Krogh er feilsitert og misforstått, 

tilbyr denne artikkelen nettleserne en saksopplysning og en kritisk lesemåte som papirleserne 

aldri får tilgang til. VG Nett er altså mer åpen for å undersøke selve grunnlaget for saken enn 

det papirutgaven er. Likevel fører ikke intervjuet til at VG beklager sin framstilling av saken. 

Tvert imot legges fortsatt premisset om at Krogh har kritisert mødrene, til grunn for 

avstemningen, og mediekritikken pakkes inn i kritiske spørsmål og kommentarer om 

likestilling. Problemstillingen presenteres som om det er de direkte og indirekte sitatene fra 

Mamma alene som har opprørt leserne, mens den mest direkte påpekningen av Kroghs sosiale 

status tones ned.  
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Figur 9.8: Oppfølgingssak 3, VG Nett 10.1.2013. Verbalteksten gjengis i vedlegg 3 
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9.13 Oppfølgingssak 3, nett: Tallenes tale – og ekspertenes 

Bare to minutter etter at VG Nett har lagt ut saken der Jan Haudemann-Andersen erklærer 

Marte Krogh feilsitert, kommer enda en oppfølgingssak: «1 av 3 menn mener mødre trener for 

lite» (figur 9.8).205 Nyheten presenterer den samme undersøkelsen som vi får små utdrag fra i 

papiroppslagene samme dag. Det er likevel en forskjell mellom hvilke deler av undersøkelsen 

som publiseres på nett, og hvilke som publiseres på papir. Nettutgaven har dessuten innhentet 

kommentarer fra to akademikere.  

 

9.13.1 Visuell presentasjon: Helsediskursen videreføres  

Hovedbildet i saken er et illustrasjonsfoto av en mor som ligger på ryggen og trener sammen 

med barnet sitt. Bildeteksten forklarer hva vi ser: «BABYTRENING: Ti prosent av norske 

kvinner sier de ikke har tid til å trene på grunn av tidsklemma, viser InFacts undersøkelse for 

VG. For noen er mammatrening løsningen.» Bildet føyer seg inn i samme diskurs som bildene 

av de aktive mødrene i den første nettoppfølgingssaken; det presenterer en løsning på et 

helseproblem. Samtidig deler de trekk fra papirbildene av trebarnsmor Thorsplass på 

kjøkkenet og pappablogger Kihlman på sofaen, idet det er klar blikkontakt mellom mor og 

barn og de ser ut til å nyte hverandres nærvær. Bildet illustrerer dermed at det ikke behøver å 

være noen motsetning mellom å trene og å være sammen med barna sine, slik papirbildene 

kan gi inntrykk av. Vektoren som moras armer utgjør, understreker det tette båndet mellom de 

to deltakerne i bildet. Mora blir aktør i en narrativ transaksjonsprosess der bevegelsesvektoren 

er unidireksjonal og blikkvektoren bidireksjonal.  

I oppslaget som helhet får illustrasjonsbildet ideell informasjonsverdi og står som 

symbol på den gode løsningen mammatrening kan være, mens portrettet av professor Jorid 

Hovden nedenfor representerer det mer konkrete, her fortolkningen av hva respondentene i 

undersøkelsen har ment. Dette er et offisielt bilde fra hennes arbeidsplass NTNU. Hovden er 

avbildet i halvtotal ved et bord med nøytral bakgrunn, støtter hodet i den ene hånda og ser i 

kameraet med et lite smil. Blikkontakten signaliserer her en imøtekommende autoritet, gitt at 

hun samtidig presenteres som fagperson og har som oppgave å forklare statistikken. 

 

9.13.2 Stemmer, struktur og statistikk: to alternative lesninger 

I tillegg til Hovden har VG Nett også intervjuet professor Helene Aarseth (som feilaktig 

kalles Helen). Saken har altså to muntlige kilder i tillegg til statistikken. Mens papirutgaven 

presenterte resultatene i små, ukommenterte drypp innimellom andre saker, legger 

nettutgaven betydelig mer vekt på ekspertkommentarene.  Resultatene presenteres i to bolker, 

med kommentarer og diskusjon etter hver.  

Første bolk refererer hva mennene i undersøkelsen synes: 

                                                 
205 8.57 er det offisielle publiseringstidspunktet for teksten, men i kommentarfeltet finner vi innlegg fra iallfall 

8.08. Altså kan denne saken ha blitt publisert før Haudemann-Andersen-intervjuet. 
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 30 prosent mener norske mødre trener for lite. 

 34 prosent mener norske mødre trener nok. 

 32 prosent er usikre.  

Hva de fire siste prosentene mener, vet vi ikke – kanskje at norske mødre trener for mye? De 

to øverste tallene finner vi igjen i papirversjonen. Neste bolk supplerer med ulike former for 

egenvurderinger: 

 10 prosent av både menn og kvinner sier at de ikke trener på grunn av tidsklemma. 

 44 prosent sier at de gjerne skulle trent mer. 

 12 prosent av kvinnene mener at norske mødre trener for lite. 

Bare det siste punktet her er med i papiravisa, der supplert med en opplysning om at «4 av 10 

kvinner mener mødre ligger på et passende nivå», det vil si noe flere enn mennene.206  

Det som utelates i papiravisa, er altså tallene som viser at mer enn tre fjerdedeler av 

dem som synes de trener for lite, viser til andre årsaker enn tidsklemma.207 Det kan henge 

sammen med at tidsklemma er en gjennomgående forklaringsmodell på papir, mens den ikke 

er tema når nettutgaven kopler inn helsediskursen. Papiravisa løfter isteden fram resultater 

som har med kjønnsroller og familieliv å gjøre: 

 76 % av mennene og 6 av 10 kvinner mener foreldrene i norske husstander deler 

hovedansvaret for barna.  

 4 av 10 kvinner og menn mener kvinner og menn bør ha samme oppgaver i hjemmet. 

 11 % av både kvinner og menn ville hatt au pair om de hadde råd til det. 

 41 % av kvinnene og 31 % av mennene ville hatt vaskehjelp om de hadde hatt råd til det. 

Disse tallene finner vi ikke på nett, trolig fordi de er irrelevante i helsediskursen. Derimot 

passer de godt i caseoppslaget om familien Thorsplass’ hverdagsliv. 

Sett under ett åpner denne statistikken, slik den er referert både på nett og på papir, for 

en bråte metodiske spørsmål. Først og fremst er det en gåte hvordan noen respondenter kan 

svare fornuftig på hvorvidt «norske mødre» generelt trener for lite. Ingen lekfolk har jo 

grunnlag for å uttale seg om slikt utover sin aller nærmeste krets. Spørsmålsformuleringen, 

hvis den er riktig gjengitt, bygger dermed på akkurat den samme generaliseringen som Marte 

Krogh kritiseres for. Dernest er det spørsmål om hva det innebærer å «trene for lite». Hvis  

44 % av både kvinner og menn gjerne skulle ha trent mer,208 gir det dårlig mening at bare  

12 % av kvinnene samtidig synes mødre trener for lite, med mindre de fleste tror at alle andre 

trener mer enn dem selv. Muligens reflekterer svarene at det er mer sosialt akseptert å 

stramme opp seg selv enn å kritisere eller bli kritisert av andre. Som Hovden påpeker, kan vi 

heller ikke vite om de som mener mødre trener for lite, ser på treningen som en oppgave 

mødrene forsømmer, eller som en avkopling de burde ha rett til å unne seg oftere. Når det 

gjelder spørsmålene om hjelp i huset, er det blant annet et problem at spørsmålene øyensynlig 

                                                 
206 Det er riktignok vanskelig å sammenlikne nøyaktige prosenter med «X av 10»-avrundinger. 

207 Jeg forutsetter da at de som oppgir at de ikke trener på grunn av tidsklemma, gjerne ville trent om de slapp 

tidsklemma.  

208 Slik det står, virker det som om begge kjønn har svart likt, men dette kan være upresist gjengitt. 
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forutsetter at ingen har råd til au pair eller vaskehjelp, og at ingen har slik hjelp i dag. Slik 

kunne vi fortsette. De to forskerne har med andre ord en vanskelig oppgave i å fortolke disse 

tallene, om de har fått dem presentert på samme overflatiske måte.  

Hovedinntrykket nettnyheten skaper, er likevel at ganske mange menn støtter Marte 

Krogh. Poenget med at kvinnene svarer annerledes, blir nedprioritert og skjøvet ned til siste 

hovedavsnitt. At like mange menn er uenige, blir også holdt utenfor tittel og ingress:  

1 av 3 menn mener mødre trener for lite [tittel] 

 

(VG Nett) Når norske kvinner får barn, bør de komme seg på trening litt oftere, mener hver tredje 

mann. [Ingress] 

 

Ekspert: Kan skyldes slankepress [undertittel] 

Dette åpner for to ulike lesninger av teksten. Tittel, ingress og undertittel skaper inntrykk av at 

mennene nører opp under slankepress og deler Kroghs angivelig nedlatende holdninger. Sett i 

kontekst av den samtidige gjennomgangen av Jan Haudemann-Andersens syn på kjønnsroller 

vil mange lese saken som en implisitt kritikk av mennenes forventninger til hvordan damer 

skal se ut. Mange lar seg også provosere og svarer i denne retning i kommentarfeltet:  

1 av 3 menn kan ta seg en bolle. her har kona/ samboeren gått i ni måneder med deres felles barn i 

kroppen.. også skal gubben begynne å mase om hun hvordan hun skal se ut?? makan til tull. 

 

Skjønner ikke problemet disse mannfolka har. Har de sjøl sett ølmagan sin i speilet og er fornøyd.  

En slik lesning trekker på en likestillingsdiskurs og kanskje også en feministisk diskurs. 

Men når hovedbildet tematiserer treningsglede med småbarn, og når kildene i andre 

halvdel av teksten tross alt anbefaler å trene, blir saken også en videreføring av den 

helsediskursen vi så i den første oppfølgingssaken. Der papiravisas eksperter sa «nyt tiden» 

og «senk forventningene», sier nettavisas eksperter at «jo mer du jobber, jo mer trenger du å 

trene». Kommentarfeltet responderer også på dette:  

Jeg ser mange nye mødre som burde komme seg i aktivitet. Og ja, jeg har gått gjennom en fødsel, 

og ja, jeg har funnet tid til å få kroppen tilbake i form og jeg er alenemor. Du trenger ikke et 

treningssenter for å gjøre øvelser som man burde gjøre etter å ha gått gravid og fødsel. 

 

Alle burde egentlig trene litt mer! Meg selv inkludert... haha. Og ihvertfall menn, mange som 

begynner å få god takhøyde over beltespennen. 

Dette er altså den tredje saken på rad som implisitt gir Marte Krogh en viss ryggdekning. 

 

 9.13.3 Jorid Hovden: helsediskurs med latent manns- og mediekritikk 

Hovedeksperten i oppslaget presenteres via denne referentkjeden i ingress og brødtekst: 

«professor i idrettssosiologi ved NTNU, Jorid Hovden», «Hovden», «hun», «hun», 

«Hovden», «hun», «professor Jorid Hovden», «hun», «hun». I tillegg kalles hun «NTNU-

professor i idrettssosiologi Jorid Hovden» i bildeteksten. Det er altså ingen overleksikalisering 

i noen spesiell retning; VG Nett bruker de referansene som er nødvendige for å forklare 

hvilken kompetanse kilden har, og for øvrig holde tekstbindingen ved like.  
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Likevel er det i seg selv påfallende at VG Nett konsulterer en kilde som er ekspert på 

trening og helse – Hovden har idrettsutdanning i tillegg til å være sosiolog. Papirutgaven 

fulgte aldri dette sporet, men brukte isteden eksperter til å gi kulturelle forklaringer på 

kritikken mot Krogh, og råd om hvordan man skal løse tidsklemma. 

En av Hovdens vurderinger løftes opp i undertittelen: «Ekspert: Kan skyldes 

slankepress». I brødteksten siteres hun indirekte på at «Hovden tror det stadige presset i media 

om å være slank og sterk kan bidra til å forklare tallene», før hun snakker direkte: 

– Vi ser jo det presset som kommer nå etter jul. En ny trend er at kvinner skal drive med 

styrketrening. Hvis man skal ha muskler og være tonet, så må man trene mye. Så det kan handle 

om et endret syn på hvordan kvinner skal se ut, sier hun. 

Denne kritikken rammer VG minst like mye som andre. 2. januar 2013 slo VG til med en «Ny 

VG-serie» på førstesiden av papiravisa: «Råd om trening, kosthold og motivasjon. I dag: De 

beste slanketipsene». VGs vektklubb er generelt en stor suksess (Barland 2012:205). Ordene 

«drive med styrketrening» i Hovdens sitat utgjør for øvrig en lenke til artikkelen «Få 

superknær med styrketrening» i betalingstjenesten VG+. Det kan virke som et paradoks at VG 

Nett via aktiv lenking indirekte bekrefter mediekritikken. Men lenken kommer akkurat i 

brytningspunktet der teksten går over til å handle om fordelene ved trening, og er dermed med 

på å signalisere helsediskursen. I den første delen av teksten, derimot, holder VG seg utenfor 

– vi finner ingen internlenke fra «det stadige presset i media om å være slank og sterk». I 

undertittelen nevnes det ikke hvor slankepresset kommer fra, og i det indirekte sitatet i 

brødteksten er det den ulne størrelsen «media» som blir skurken. Samtidig løftes dette sitatet 

fram som Hovdens åpningsreplikk: 

– Det er veldig interessante tall. Spesielt når man vet at kvinner gikk forbi menn i hvor mye de 

trener allerede på nittitallet, sier professor i idrettssosiologi ved NTNU, Jorid Hovden til VG. 

Implikaturen her blir at mennene kanskje burde ta grep selv før de kritiserer andre, altså en 

bekreftelse på likestillingsdiskursen. Også i sin avsluttende replikk påpeker Hovden at menn 

er mer sosialisert til å mene noe om kvinners kropp enn motsatt. Dette bidrar også til å rette 

kritikken av slankepresset mot mennene som har svart på undersøkelsen, framfor mot 

mediene og VG selv. 

I resten av uttalelsene legger Hovden seg på en inkluderende linje. Hun mener trening er 

et gode og ser at det organiseres stadig mer mødretrening, men sier også at det ikke er så 

nødvendig for normalt aktive mødre, og at det er lov å være sliten. Hva Marte Krogh har sagt 

og ment, er ikke tema i intervjuet. Dermed er uttalelsene ikke egnet til å provosere, men kan 

både motivere til trening og gi slitne mødre medhold i å ta det med ro.  
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9.13.4 Helene Aarseth: underbygger helsediskursen 

Også den andre sosiologen som er intervjuet, trekker på helsediskursen i sin forklaring: 

– Jeg tror det henger sammen med økt stressnivå. Det blir fremstilt som at trening er en luksus som 

man skal ha tid til i tillegg til å reise og være med venner. Men jo mer du jobber, jo mer du [sic] 

trenger du å trene for å takle stresset, sier hun. 

Mer får hun ikke bidra med i saken. Hva det er som henger sammen med økt stressnivå, er 

uklart. Den nærmeste referansen i teksten er Hovdens utsagn om at «trening kan også være en 

måte for å [sic] koble av og samle ny energi», og journaliststemmen binder disse to sammen 

gjennom «Det tror også postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO, 

Helen [sic] Aarseth». Aarseths funksjon i teksten blir dermed primært å støtte opp under 

hovedeksperten. Hun får ikke noe portrettbilde og blir dermed nedprioritert også visuelt.  

Likevel er Aarseth viktig for helsediskursen. Det er hun som mest eksplisitt sier at «du» 

faktisk «trenger å trene», selv om hun primært er kjønns- og familieforsker på lik linje med 

Hilde Danielsen fra papirutgaven, og ikke spesialist på kropp og helse. Og når dette utsagnet 

presenteres som en bekreftelse av Hovdens vurderinger, kan holdningen smitte over på 

fortolkningen av idrettssosiologens mer nyanserte utsagn.  

 

9.13.5 Journaliststemmen: på mors side 

Mye er allerede nevnt om saksframstillingen i paratekstene og VGs måte å presentere 

statistikken på. Men det er også VG Nett som eksplisitt kopler statistikken til Marte Krogh-

saken. Som i de forrige tekstene skjer det i det innledende avsnittet i brødteksten: 

Debatten har rast i sosiale medier etter at fiolinist Marte Krogh uttalte at norske småbarnsmødre 

burde ta seg sammen og trene mer.  

   En InFact-måling gjennomført for VG viser at 30 prosent av norske menn er enige: norske 

mødre trener for lite! 

Gjennom indirekte tale gjentas altså uttalelsen som Jan Haudemann-Andersen samtidig prøver 

å dementere i en parallell nyhet. Samtidig dreies fokuset vekk fra «finansfrue»-sporet; teksten 

minner oss ikke på de kontekstuelle betingelsene for debatten. Dermed rendyrkes 

problemstillingen om trening. Det er kanskje naturlig når poenget er at «30 prosent av norske 

menn er enige» – deres holdninger kan ikke umiddelbart forklares med au pair og rik partner. 

Isteden ser vi som nevnt at VG Nett bruker et sitat fra Hovden til å konstruere den 

objektiviserende mannen som fortellingens skurk. Utropstegnet understreker at tallet skal 

tolkes som overraskende høyt.  

Mellomtitlene understøtter den samme fortellingen: «Slankepress» (uten replikkstrek) 

og «– Dårlig samvittighet». Om de ikke direkte peker mot overflatiske menn, signaliserer de 

heller ikke at mer trening er en god idé.  

Anføringsverbene går også i småbarnsmødrenes favør. «Hovden peker på at 

småbarnsmødre flest er veldig aktive fordi de har høy hverdagsaktivitet» – den høye 

aktiviteten framstilles altså som et faktum. Når undersøkelsen skal forklares, derimot, går 

begge forskerne over til å tro (kursivert her): 
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Hovden tror det stadige presset i media om å være slank og sterk kan bidra til å forklare tallene. 

[…] 

Samtidig tror hun mange menn ønsker at nybakte mødre skal få tid til seg selv. 

[…] 

Det tror også postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO, Helen Aarseth. 

[…] 

Hovden tror de har sett dette er et nytt markedssegment å tjene penger på. 

Journaliststemmen trekker altså mest i retning av den mannskritiske likestillingsdiskursen. 

Den har mye til felles med åpningssaken, bortsett fra at skurkerollen nå bekles av «1 av 3 

menn» istedenfor Marte Krogh. Det som trekker i motsatt retning, altså mot helsediskursen, er 

særlig hovedbildet og flere av Hovdens sitater, men også lenkene til styrketreningstips og  

– paradoksalt nok – leserprotokollen, som stadig er aktiv. Protokollenken heter her «Hvordan 

får du tid til både barn og trening? Del din historie!». Mens leserne i den første 

oppfølgingssaken ble bedt om å si sin mening om hvorvidt småbarnsmødre virkelig bør ta seg 

sammen, presupponeres det her at «du» faktisk får tid til å trene selv om du har barn, 

spørsmålet er heller hvordan. Leserne oppfordres også til å dele sin egen historie, altså fortelle 

om sitt liv, istedenfor å fremme meninger. Fronten mot Marte Krogh og de kravstore mennene 

blir slik mindre skarp. Samme effekt har det muligens at teksten lenker til oppfølgingssaken 

«Støtter Kroghs mammautspill», der helsediskursen fikk bred plass, i tillegg til åpningssaken, 

mens vi ikke finner noen lenke til intervjuet med Haudemann-Andersen. 

 

9.13.6 Kort oppsummering 

Nyheten viderefører to delvis konkurrerende diskurser fra tidligere saker i serien. På den ene 

siden framstår det som provoserende av både Marte Krogh og 1 av 3 norske menn å oppfordre 

småbarnsmødre til å trene mer, og VG Nett forutsetter fremdeles at Krogh har ment dette, selv 

om samboeren hennes avkrefter det i en annen nyhet som er publisert omtrent samtidig. Her 

er det en feministisk og likestillingsorientert diskurs som virker. På den andre siden tegner 

hovedbildet, ekspertkildene og lenkene opp en alternativ diskurs som motiverer til trening og 

retter oppmerksomheten mot helseaspektet. VG Nett tar ikke skrittet fullt ut i helsediskursen, 

for eksempel ved å la sin egen personlige trener sette opp et eget program for nybakte mødre, 

men strekker seg så langt det er mulig uten å punktere det kritiske nyhetspoenget som ligger 

til grunn for hele artikkelserien. 
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Figur 9.9: Oppfølgingssak 4, VG Nett 10.1.2013. Verbalteksten gjengis i vedlegg 3 
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9.14 Oppfølgingssak 4, nett: Pamp mot snobb 

VG Nett har mange oppfølgingssaker på plakaten 10. januar. Dagens tredje kommer offisielt 

klokka 11.36 (figur 9.9).209 Den er et intervju med LOs nestleder Gerd Kristiansen, som i tittel 

og ingress gjengis slik: 

LO-topp: – Hån mot hardt arbeidende kvinner [tittel] 

 

(VG Nett) Fiolinist og rikmannsfrue Marte Krogh (37) får så hatten passer av LOs fremste 

kvinnelige leder, Gerd Kristiansen. [Ingress] 

I brødteksten argumenterer Kristiansen etter samme mønster som Lisa Tønne, Eli Rygg og 

Heidi Thorsplass: Krogh har fra sin overklasseposisjon ingen rett til å moralisere over hardt 

arbeidende mødre i tidsklemma. Saken inneholder også korte kommentarer fra Marte Krogh 

selv, Høyre-leder Erna Solberg og «investor og milliardær» Jens Ulltveit-Moe. I forhold til de 

tidligere sakene er nyheten vinklet mer direkte på kvinners forhold i arbeidslivet og mindre på 

kjønnsroller og likestilling. 

 

9.14.1 Visuell representasjon: hardt arbeidende kvinner vs. kjendis på utstilling 

Hovedbildet i saken viser Gerd Kristiansen på vei ut fra Oslo S med kåpe og skjerf, mens hun 

ser i kameraet med et lite smil. Samtidig er blikket strengt nok til at vi tolker bildet som en 

«LO-topp» i angrepsposisjon og blikkontakten som et krav om å bli hørt. Omgivelsene 

signaliserer at Kristiansen er en opptatt kvinne som ikke sitter stille i sofaen og kaster ut 

meninger, men som selv representerer de hardtarbeidende kvinnene hun snakker om.  

Bildet kan tolkes både narrativt og konseptuelt. Hvis vi gjenkjenner svingdøra i 

bakgrunnen og tolker Kristiansen som gående, forteller bildet (narrativt) om en aktiv LO-topp 

på reise. Men siden vi bare ser overkroppen, kan bildet også leses som en statisk og dermed 

konseptuell posering som primært forteller oss noe gjennom blikket og den mellompersonlige 

metafunksjonen. 

Ifølge Scanpix er bildet tatt av VG i forbindelse med NHOs årskonferanse dagen før, 

altså samme dag som åpningssaken ble lansert. Vi vet ikke om VGs journalister benyttet 

anledningen til å stille spørsmål om Krogh under konferansen, eller om intervjuet er gjort 

etterpå. Men hvis VG Nett har brukt konferansedeltakerne som kildetilfang, kan det forklare 

at artikkelen trekker inn såpass perifere kilder i sammenhengen som Solberg og Ulltveit-Moe. 

Bildet av Erna Solberg er også tatt av VG under NHO-konferansen, ifølge Scanpix.210 

Solberg ser ikke direkte i kameraet, men like utenfor. Hun er midt i en monolog og 

gestikulerer ivrig med begge hender. Minglende personer i bakgrunnen tyder på at det ikke er 

noen offisiell presentasjon hun holder, men samtidig skimter vi hjørnet av et papirark som 

muligens ligger på et bord foran henne. Kanskje hun holder en spontan pressekonferanse? 

Antrekket, inkludert en mørkeblå blazer og et dominerende halskjede, tyder på en nokså 

                                                 
209 Men første leserkommentar er registrert allerede kl. 10.58. 

210 Konferansen ble dekket VGs papirutgave og på E24.no. 
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formell jobbsituasjon. Bildet er undervinklet og gir dermed Solbergs monolog en viss 

autoritet. 

Begge bildene er altså noe mer enn rene identifikasjonsportretter; de to kvinnene 

framstår både som autoriteter og som aktive og engasjerte. 

Det tredje bildet i saken viser Marte Krogh. Igjen poserer hun på en rød løper med 

reklamevegg bak, «Her fra ELLEs sommerfest i Oslo juni 2012» ifølge bildeteksten. 

Kontrasten til Kristiansen og Solberg er påfallende, og den forsterkes av at bildeteksten 

antyder at hun definitivt har «TID TIL TRENING: Marte Krogh mener småbarnsmødre må ta 

seg tid til å trene». Isolert blir effekten som i de to foregående bildene av henne, men for 

ivrige lesere forsterkes konstruksjonen av Marte Krogh som en evig posør hver gang VG Nett 

trekker fram et nytt poseringsbilde. I hele føljetongen finnes det ikke ett eneste bilde av at hun 

faktisk arbeider, altså spiller fiolin, verken på nett eller på papir.  

 

9.14.2 Stemmer og struktur: diskursiv kamp om skurkerollen 

De fire kildene i saken presenteres etter tur. Kristiansen får første halvdel av teksten alene, 

mens andre halvdel er viet til korte kommentarer fra Krogh, Solberg og Ulltveit-Moe, i den 

rekkefølgen. Teksten er på den måten strukturert etter prinsippet om fallende viktighet. 

Innimellom fletter journaliststemmen inn bakgrunnsopplysninger, men de tar liten plass. 83 % 

av brødteksten består av direkte eller indirekte tale, mot bare 57 % i papiravisas caseoppslag, 

for eksempel. 

En strukturell forskjell fra de tidligere sakene er at hovedkildens mening også får 

utgjøre første avsnitt i brødteksten, ikke bare tittel og ingress: 

– Det Krogh sier er sjokkerende og skammelig. Det er helt utrolig at hun sitter på sin grønne gren, 

med aupair og vaskehjelp, og kritiserer andre. Det er et [sic] hån mot hardt arbeidende kvinner, 

sier Kristiansen.  

Med en så tydelig presentasjon av Kristiansens synspunkt i åpningen kan VG Nett trygt bruke 

resten av plassen fram til første mellomtittel – tre avsnitt pluss en separat lenke til protokollen 

– på å redegjøre for bakgrunnen for konflikten. Presentasjonen er til dels ordrett kopiert fra 

presentasjonen i åpningssaken. Den inneholder både direkte og indirekte sitater fra Mamma-

intervjuet og inkluderer lenker til både Mamma.no og åpningssaken: 

VG Nett gjenga i går et intervju med Krogh i magasinet Mamma. 

   Den anerkjente fiolinisten og samboeren til investor og milliardær Jan Haudemann-Andersen 

(54) forteller hvordan hun takler hverdagen med personlig trener, vaskehjelp og au pair – og sier at 

altfor mange mammaer gir opp treningen når de får barn. 

   – Det tror jeg ikke er sunt. Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må 

bare ta seg sammen, sier Krogh til bladet. Hun har en datter på ni måneder med Haudemann-

Andersen. 

Denne måten å redegjøre for problemstillingen på bekrefter et generelt inntrykk av at 

nettavisa framviser en mer eksplisitt intertekstualitet enn papiravisa gjør. I oppfølgingssakene 

på papir ble det i stor grad tatt for gitt at leseren allerede var innforstått med 

problemstillingen, og det var ikke mulig å finne ut nøyaktig hva Krogh faktisk hadde sagt. På 
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nett inneholder samtlige artikler minst én oppsummerende setning som ikke presupponerer 

tidligere kjennskap til saken, og som forklarer hva som har stått i tidligere tekster. Det er ikke 

nødvendigvis fordi nettutgaven kan legge inn lenker – i så fall kunne vi jo forvente det stikk 

motsatte, nemlig at nettnyhetene tok mer kunnskap for gitt og bare la inn en lenke for dem 

som trengte å lese seg opp, mens papirnyhetene måtte etablere hele konteksten åpent hver 

gang. Snarere kan det tenkes å gjenspeile nettavisenes fragmenterte nyhetsbilde, der (de unge) 

leserne er flyktige og selektive, sett opp mot papiravisenes eldre og mer trofaste målgruppe: 

«Vi vet jo – alle tall – at de unge er lojale mot plattform. De eldre er lojale mot produkt. 

Merkevare. […] De yngre shopper rundt, de» (intervju med Frode Hansen, Dagbladet, 

18.12.2013). Dermed blir det viktigere at enhver nettartikkel kan stå alene og gi full mening. 

Redaksjonen kan ikke forvente at den som leser VG Nett i dag, også gjorde det i går.  

Det er imidlertid ikke hele bakgrunnen som får plass i innledningen. Artikkelen nevner 

også at Krogh ikke nødvendigvis har ment å be mødre ta seg sammen: 

Marte Krogh mener hun er feilsitert i dagens [sic] VG, og sier hun også mente seg selv da hun sa 

at man må ta seg sammen for å komme seg på trening. Haudemann-Andersen tar også samboeren i 

forsvar.211   

Frasen «i forsvar» utgjør her en lenke til intervjuet med Haudemann-Andersen. Disse 

opplysningene er plassert etter intervjuet med Kristiansen, som en overgang til Kroghs 

imøtegåelse. På den ene siden viser det at VG Nett ikke synes anklagen om feilsitering er 

viktig nok til at den bør nevnes som et forbehold i sakspresentasjonen i innledningen. 

Bildeteksten til Krogh-bildet presiserer dessuten fremdeles at hun faktisk «mener 

småbarnsmødre må ta seg tid til å trene». På den annen side er det en vesentlig endring i 

diskursen at denne motforestillingen tross alt inkluderes. Nå er det potensielt mulig å lese 

Krogh som offer og den mektige LO-toppen som skurk, ikke minst fordi Kristiansen er så 

patosfylt og personrettet i stilen. VG Nett forholder seg også mer kritisk til Kristiansen enn til 

dem som har kritisert Krogh i tidligere saker. Mot slutten av intervjuet stiller journalisten to 

direkte spørsmål som viser at han eller hun ikke vil være mikrofonstativ for «LO-toppen» 

(kursivert i originalen): 

– Hvor ofte trener du? 

– Jeg har ikke tid. 

– Har du aldri trent? 

– Nei, jeg har aldri trent. Jeg har andre måter å hente energi på. 

Journalismediskursen kan forklare dette også. Her er det en maktperson som intervjues, og da 

faller det naturlig å gå forholdet mellom liv og lære etter i sømmene. Når spørsmål og svar 

settes opp på denne måten, impliserer det dessuten at replikkutvekslingen er relativt 

oppsiktsvekkende – hvis ikke kunne journalisten bare ha skrevet at «Kristiansen sier at hun 

aldri har hatt tid til å trene, men henter energi på andre måter». Men siden Kristiansens svar er 

konsistente med kritikken hun fremmer, altså at liv og lære faktisk stemmer overens, må det 

                                                 
211 «Marte Krogh mener hun er feilsitert i dagens VG» må bety «… gårsdagens VG».   
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oppsiktsvekkende isteden være at hun bryter så radikalt med den helsediskursen vi har sett i 

flere tidligere nettsaker. Selv om kritikken hun reiser, er helt i tråd med diskursen i VGs 

åpningssak, kan det på dette stadiet se ut til at den blir for kraftig når kritikeren selv er en 

maktperson og argumenterer såpass krast og ensidig. Leseren risikerer å miste 

identifikasjonen med henne. Dermed åpner teksten opp for en modelleser som ser Kristiansen 

som en urimelig og nedlatende pamp som skyter fra hofta uten å sjekke sakens fakta grundig 

nok først. De fleste innleggene i kommentarfeltet argumenterer nå faktisk for trening, for 

eksempel slik:  

Slutt å se på tv. Da får du tid nok til å trene. Du dør ikke av å ikke se på senkveld eller god kveld 

norge eller andre "viktige" programmer. Og del på arbeidet hjemme, en mann er ikke mer sliten 

enn en kvinne på ettermiddagen om begge jobber full stilling? […] 

Tekststrukturen tar altså i første omgang vare på den opprinnelige diskursen der Kroghs 

angivelige utspill anses som arrogant og nedlatende, men åpner sekundært for en alternativ 

lesning der Krogh er misforstått og maktpersonen Kristiansen misbruker sin posisjon til å 

drive personsjikane. Dette grepet gjør også at VG selv slipper unna rollen som skurken i 

historien, siden den allerede bekles av Kristiansen.  

 

9.14.3 Gerd Kristiansen: maktutøvelse forkledd som folkelig opprør 

Gerd Kristiansens referentkjede etablerer henne i rollen som mektig fagforeningsleder: «LO-

topp», «LOs fremste kvinnelige leder, Gerd Kristiansen», «Gerd Kristiansen», «hun», 

«Kristiansen», «Kristiansen», «Kristiansen», «du», «jeg», «du», «jeg», «jeg», «LO-toppen», 

«hun». Dette er den eneste oppfølgingssaken på nett som er vinklet på kritikk fra en 

enkeltperson,212 og det er samtidig den eneste artikkelen på begge plattformer der kritikken 

kun koples til kritikerens profesjonelle rolle. Mens Eli Rygg, Lisa Tønne og Heidi Thorsplass 

ble presentert som henholdsvis «trebarnsmor», «tobarnsmor» og «trebarnsmor», er det ikke 

relevant å fortelle om Kristiansen selv er mor. Hun er nøyaktig like gammel som Eli Rygg 

(57), og i et intervju på VG Nett 7.5.2013 går det fram at hun har to barn og tre bonusbarn. 

Men det er forskjell på å være «hele Norges Barne-tv-tante» og «LO-topp» – Rygg 

representerer trygghet og barnas beste, mens Kristiansen representerer et maktapparat.  

Et grunnspørsmål om Gerd Kristiansens sitater er hvilken kontekst de er framsatt i. 

Teksten under hovedbildet lyder nemlig: 

ANGREP: Gerd Kristiansen er en av favorittene til å bli ny LO-leder til våren. Hun satte seg ned i 

går og angrep Marte Krogh på Facebook. (Kursivert her) 

Det er sannsynlig at Facebook-meldingene er den utløsende årsaken til at VG Nett har laget 

saken. Men stammer sitatene i teksten fra Facebook? Eller er de muntlige sitater fra et åpent 

intervju? Spesielt når anføringsverbet er «tordner», kan vi mistenke skriftlig sitat. Det står 

heller ingen steder at Kristiansen uttaler seg «til VG Nett». Vi skal legge til grunn at sitatene i 

                                                 
212 To kritiske stemmer fra protokollen siteres riktignok i «Støtter Kroghs mammautspill», men saken er vinklet 

på støttespillerne.  
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teksten er gitt til journalisten, men saken aktualiserer den viktige debatten om i hvilken grad 

journalister kan regne ytringer i sosiale medier som offisielle og siterbare uttalelser (se f.eks. 

Journalisten.no 30.8.2010). I denne saken gjør bildeteksten grensa uklar.  

Hele intervjuet med Gerd Kristiansen foregår i direkte tale, noe som framhever hennes 

eget ordvalg. Her ser vi ingen tegn til at journaliststemmen framfører deler av resonnementet 

for henne, slik vi fant i blant annet caseoppslaget på papir. Slik blir det Kristiansen som 

implisitt hevder at Krogh har kritisert andre: 

– Det Krogh sier er sjokkerende og skammelig. Det er helt utrolig at hun sitter på sin grønne gren, 

med aupair og vaskehjelp, og kritiserer andre. Det er et [sic] hån mot hardt arbeidende kvinner, 

sier Kristiansen. (Kursivert her) 

Når denne presupposisjonen blir bestridt senere i teksten, er det dermed Kristiansen og ikke 

VG som rammes. VG har også luket ut sine egne fortolkinger av hva Krogh mente, med 

unntak av den ene bildeteksten, og presenterer innledningsvis åpningssaken som en ren 

gjengivelse av et intervju fra Mamma.  

Kristiansens argumenter er naturlig nok hentet fra arbeidslivet, men hun inkluderer også 

husarbeid ved å presupponere at også hjemmeværende kvinner arbeider: «Når du er 

utearbeidende er realiteten for svært mange at de knapt får dagen til å strekke til» (kursivert 

her). Hun ser ut til å forutsette at kvinner har mer å gjøre på hjemmebane enn menn har, og 

bruker middag, barnestell og vasking som eksempler. Kvinners arbeid framstilles heller ikke 

som særlig lystbetont, men som en dyd av nødvendighet: «Svært mange av landets kvinner er 

dobbeltarbeidende eller i deltid, som [sic] gjør det fordi de må ha en lønn å leve av.» 

Argumentasjonen er i stor grad rettet mot patos. Selv om LO nødvendigvis sitter på store 

mengder fakta om kvinners kår i arbeidslivet, velger ikke nestlederen å belegge påstandene 

sine med dem. Sammen med opplysningen om at reaksjonen startet på Facebook, kan det tyde 

på at hun iallfall dels uttaler seg som privatperson, selv om VG Nett understreker LO-

tilknytningen.213 

Patosfylt er også den delen av argumentasjonen som devaluerer Marte Kroghs rett til å 

ytre seg om saken. Kristiansen bruker vurderende adjektiver som «sjokkerende», 

«skammelig» og «utrolig», karakteriserer utsagnet som «for dumt» og kaller det å «angripe» 

andre og gi dem «beskjed om å skjerpe seg» (kursivert her). To steder bruker hun metaforen 

om at Marte Krogh sitter på «den grønne gren», mens hun påpeker hvordan Kroghs 

vaskehjelp og au pair skiller henne fra «virkeligheten for norske kvinner», hele tre ganger.  

Dette er en form for argumentasjon som primært konstruerer en modelleser som allerede 

er enig. Sammenliknet med papiravisas casehistorie, som inviterte til identifikasjon med den 

tidspressete familien, er sympatien her betinget av om leseren aksepterer språkbruken.  Den 

treningsinteresserte leseren som synes Krogh isolert sett kan ha et poeng, og forsøker å 

balansere flere sider ved saken, vil nok først og fremst finne et personangrep i Kristiansens 

utspill. Når Kristiansen i tillegg har den posisjonen hun har, vil utspillet kunne tolkes som 

                                                 
213 I avsnitt 9.16.4 skal vi likevel se at hun mener å representere medlemmene.  
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maktmisbruk. I artikkelen er det ikke klart om hun har ment å uttale seg som privatperson 

eller som nestleder i LO, men VG Nett understreker som nevnt hennes høye posisjon i LO i 

både tittel, ingress, bildetekst og brødtekst. Kommentarfeltet responderer på dette også: «LO 

skjerp dere, jenta har helt rett. Stå på Marte. Vi har ytringsfrihet i landet her.» «Det mangler 

ikke penger hos de LO-ansatte, det viser utflaggingen. Men det kan nok skorte på 

prioriteringsvilje.» 

Kristiansens ståsted og språkbruk er ikke langt unna Lisa Tønnes, men koteksten i 

denne artikkelen underbygger ikke diskursen på samme måte som i åpningssaken. Det skyldes 

blant annet de andre stemmene i teksten, ikke minst Marte Kroghs egen.  

 

9.14.4 Marte Krogh: «beskjeden» som «ikke kom på trykk» 

I papiravisa ble Marte Krogh selv aldri brukt som kilde i noen av oppfølgingssakene. I denne 

nettnyheten uttaler hun seg derimot både indirekte og direkte. 

For første gang erklærer Marte Krogh selv seg feilsitert i åpningssaken og bekrefter 

dermed Haudemann-Andersens utspill tidligere på dagen. VG har nå alle opplysningene som 

det senere dementiet skulle bli basert på. Sitatet presenteres imidlertid gjennom indirekte tale: 

Marte Krogh mener hun er feilsitert i dagens [sic] VG, og sier hun også mente seg selv da hun sa 

at man må ta seg sammen for å komme seg på trening. Haudemann-Andersen tar også samboeren i 

forsvar.  

Sett i lys av at alle andre sitater i saken – med unntak av én replikk fra Erna Solberg – er 

presentert som direkte tale, er det påfallende at VG Nett velger denne varianten akkurat her. 

Muligens er formuleringen en parafrasering av Jan Haudemann-Andersens utsagn, men i så 

fall er kildegjengivelsen svært upresis. VG vedgår dessuten selv i dementiet 1. februar at 

Krogh har tatt kontakt: 

I løpet av dagen 9. januar ga Krogh beskjed til VG om at hun mente seg feilsitert. Denne 

opplysningen kom ikke på trykk, noe den selvsagt burde gjort. Det beklager vi.  

Opplysningen kom ganske riktig aldri på trykk i papiravisa, men den er altså publisert på nett. 

Når VG ikke engang ser ut til å ha registrert det selv, kan det henge sammen med formen 

sitatet har fått. Indirekte tale tar oppmerksomheten vekk fra de faktiske ordene som har falt 

(Waugh 1995). Her glir isteden det proposisjonelle innholdet inn blant de presumptivt 

ukontroversielle bakgrunnsopplysningene og blir mindre iøynefallende enn det som er 

gjengitt via direkte tale, for eksempel dialogen mellom journalisten og Kristiansen om hennes 

treningsvaner, som kommer rett før. Vi forventer at viktige kildeutsagn presenteres med 

direkte tale tidlig i saken, og her er ingen av delene tilfelle. At ingen av innleggene i 

kommentarfeltet nevner påstanden om feilsitering, bekrefter at den ikke framstår som viktig i 

sammenhengen. Mellomtittelen over hovedavsnittet sitatet inngår i, fokuserer heller ikke på 

Krogh: «Trener ikke». At Kristiansen ikke trener, blir da viktigere enn at Krogh hevder seg 

feilsitert. 
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Derimot siteres Krogh direkte fra en tekstmelding, der hun via et retorisk spørsmål 

imøtegår Kristiansens presupposisjon om at hun ikke arbeider hardt («et [sic] hån mot hardt 

arbeidende kvinner»): 

Til LO-toppen har Krogh følgende kommentar:  

   – Mener hun at musikeryrket ikke kan sidestilles med annet arbeid? skriver hun i en sms. 

Slik framheves konflikten mellom Kristiansen og Krogh sterkere enn konflikten mellom VG 

og Krogh. Påstanden om at VG har misforstått og feilsitert henne, tas med som ett av flere 

bakgrunnselementer i saken, men får få konsekvenser for saksframstillingen utover at 

journaliststemmen er mer nøktern enn tidligere i å referere hva Krogh har sagt og ment.  At 

Krogh aktivt imøtegår Kristiansens premiss om at hun ikke arbeider like hardt som andre, kan 

dessuten signalisere at hun stilltiende aksepterer det mer grunnleggende premisset om at hun 

faktisk angriper og kritiserer andre småbarnsmødre. Bare den som leser hele artikkelen nøye, 

ser at hun protesterer mot begge premissene. 

 

9.14.5 Erna Solberg og Jens Ulltveit-Moe: tilfeldige kilder 

Det er som nevnt vanskelig å forstå hvorfor VG Nett har innhentet kommentarer fra Erna 

Solberg og Jens Ulltveit-Moe, utover at journalistene muligens har brukt de kildene de hadde 

for hånden mens de likevel dekket NHOs årskonferanse for papirutgaven. Begge to er også 

intervjuet i papiravisas referat fra konferansen samme dag, av de samme journalistene (VG 

10.1.2013c). Solberg-bildet er også tatt der. At disse er med i nettsaken, kan peke mot en 

tekstnorm om at synspunkter fra kjente personer som partiledere eller milliardærer til en viss 

grad er nyhetsverdige i seg selv. 

Erna Solberg er selvmotsigende i sin uttalelse, idet hun først advarer mot å gi råd og 

deretter gir råd selv. Journalisten passer likevel på å understreke at paradokset er framført med 

glimt i øyet (kursivert her): 

Høyre-leder Erna Solberg sier man skal være svært forsiktig med å gi andre slike råd. 

   – Det kan oppleves som urettferdig. Hvis folk er fornøyd med seg selv, trenger de ikke fortelle 

andre hva de skal gjøre, sier Solberg, som legger til og ler: 

   – For oss over 50 er det viktig å forebygge benskjørhet. Da er trening og muskler viktig. 

Slik legitimeres en overgang til helsediskursen, og journalisten følger opp med et personlig 

spørsmål som bekrefter sammenhengen mellom Solbergs liv og lære: 

   – Hva gjør du? 

   – Jeg trener vekter.  

Siden artikkelen presenterer flere konkurrerende varianter av hva Marte Krogh faktisk har 

sagt og ment, blir det også uklart hva Solberg mener med å gi «slike råd». Men siden det 

sidestilles med å «fortelle andre hva de skal gjøre», må vi tro at Solberg ikke er blitt informert 

om at Krogh mener seg feilsitert. «Slike råd» kan altså vise tilbake til Kristiansens påstand om 

«at de i tillegg får beskjed om å skjerpe seg», uten at tekstbindingen lar seg affisere av at 
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Krogh forsøker å dementere denne forståelsen i avsnittet som står imellom. Det illustrerer 

godt hvor lite Kroghs indirekte sitat påvirker diskursen. 

«Investor og milliardær» Jens Ulltveit-Moe skal være en av dem «som i hvert fall 

indirekte forsvarer Marte Krogh». Det angivelige forsvaret er et generelt utsagn som 

oppmuntrer utdannede kvinner til å få «hjelp hjemme» så de kan komme seg ut i jobb. 

Kritikken Krogh har fått, har derimot vært rettet mot at hun er hjemmeværende samtidig som 

hun har au pair, vaskehjelp og personlig trener. Skal vi følge Ulltveit-Moes resonnement, må 

vi konkludere med at samfunnet blir rikere om Krogh begynner å jobbe igjen. Det støtter 

verken Kroghs aktuelle situasjon eller ideen om at mødre må ta seg sammen og trene mer, 

men griper isteden inn i en diskurs om hvordan man kan avhjelpe tidsklemma uten å fire på 

kvinners arbeidsinnsats. 

 

9.14.6 Journaliststemmen: konfliktmakeren 

Journaliststemmens viktigste funksjon i teksten er å orkestrere konflikten mellom Kristiansen 

og Krogh, og samtidig tone ned sin egen implisitte kritikk av Krogh. Flere steder fortolker 

journalistene aktivt hvordan Kristiansens utspill skal forstås (kursivert her): 

Fiolinist og rikmannsfrue Marte Krogh (37) får så hatten passer av LOs fremste kvinnelige leder, 

Gerd Kristiansen. [Ingress] 

[…] 

ANGREP: Gerd Kristiansen er en av favorittene til å bli ny LO-leder til våren. Hun satte seg ned i 

går og angrep Marte Krogh på Facebook. [Bildetekst] 

[…] 

Pokkers frekkhet, tordner Kristiansen som er en av to hovedfavoritter til å overta som LO-leder 

etter Roar Flåthen i mai. [Brødtekst] 

Uttrykket «får så hatten passer» kan virke sleivete og i overkant muntlig sammenliknet med 

VG Nett-stilen for øvrig. Det signaliserer at VG Nett ikke nødvendigvis stiller seg bak 

kritikken, tvert imot kan utspillet framstå som useriøst. Samme effekt har den konkrete 

beskrivelsen av hvordan Kristiansen i preteritum «satte seg ned» og «angrep» Krogh på 

Facebook – det kan gi inntrykk av at utspillet er gjort i affekt. Verbene «angrep» og «tordner» 

er dramatiske metaforer. Sammenliknet med åpningssaken er det ikke tvil om at Krogh er 

offeret for kritikken i denne saken, mens det i åpningssaken heller ble framstilt som at Tønne 

og Rygg var ofre for Kroghs utspill.  

Marte Krogh blir riktignok kalt «fiolinist og riksmannsfrue» i ingressen, og vi minnes 

på at hun er «samboeren til investor og milliardær Jan Haudemann-Andersen (54)» (kursivert 

her). Men ellers er de mange referansene til henne utover i saken nøytrale når VG Nett har 

ordet; da brukes primært navn eller pronomen. Lenken til protokollen presupponerer også i 

denne saken at leseren faktisk får tid til å trene: «Hvordan får du tid til barn og trening? Del 

din historie her!» Som tidligere nevnt oppsummeres dessuten konflikten innledningsvis i et 

språk som underspiller VGs opprinnelige fortolkning og presentasjon av Mamma-sitatet, og 

Kroghs imøtegåelse av åpningssaken blir også tonet ned sammenliknet med måten hun 
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imøtegår Kristiansen på. Til sammen får vi da en dreining fra «snobb mot vanlige folk»-

konfliktaksen over mot «fagforeningspamp mot snobb» isteden. 

VG Nett er svært opptatt av å understreke hvor høyt oppe i LO Kristiansen sitter, og at 

det er mulig hun til og med blir ny leder. Men kan LO ha en leder som går så hardt til 

personangrep på en eksplisitt anerkjent fiolinist? Kroghs kommentar løfter fram dette 

paradokset, og journaliststemmen underbygger det gjennom sin karakteristikk av utspillet. 

Dermed ser vi konturene av nok en historie innenfor journalismediskursen, denne gangen med 

LO-pampen som skurk.   

 

9.14.7 Kort oppsummering 

Dette er en ny utspillsnyhet der Kroghs etos blir angrepet i patosfylte vendinger. På den måten 

likner den på åpningssaken. Imidlertid inntar journaliststemmen en mer ambivalent holdning 

her. Det er både fordi Krogh erklærer seg misforstått og VG Nett ikke på samme måte som før 

forutsetter at hun har kritisert sine medmødre, og fordi vi aner en kritisk tone overfor LO-

toppen. Journalismediskursen gjør det unaturlig å ta LO-pampens parti. Det bidrar til å dreie 

saken mer over mot helsediskursen, samtidig som Kroghs imøtegåelse fokuserer på LO-

toppens potensielle nedvurdering av en bestemt yrkesgruppe og dermed stiller spørsmål ved 

Kristiansens faglige integritet. Skurkerollen er dermed også mer ambivalent enn før.  

For første gang sier Krogh selv at hun er feilsitert i åpningssaken, slik samboeren også 

hevdet tidligere på dagen. Dette er en vesentlig forskjell fra papirdekningen. Men på samme 

måte som Jan Haudemann-Andersens påstand ble rammet inn og delvis «nøytralisert» av en 

kritisk likestillingsdiskurs, blir her Marte Kroghs påstand ignorert både før og etter, ved at alle 

de andre kildene forutsetter at hun virkelig har bedt mødre ta seg sammen. Journalistene 

følger ikke på noen måte opp muligheten for at Krogh virkelig er misforstått, utover å være 

forsiktig med på gjenta kritikken gjennom sin egen stemme. 
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Figur 9.10: Oppfølgingssak 5, VG Nett 10.1.2013. Verbalteksten gjengis i vedlegg 3 
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9.15 Oppfølgingssak 5, nett: Mer støtte og gode slankeråd 

Dagens fjerde oppfølgingssak publiseres klokka 14.23 (figur 9.10). Tittelen lyder: «Margrethe 

Geelmuyden forsvarer Krogh: – Hva om disse hadde sagt det samme?» I likhet med 

Haudemann-Andersen-intervjuet er det i praksis en enkildesak,214 og i likhet med tre av de 

fire andre oppfølgingssakene er den vinklet på synspunktene til en kjent person. 

Innholdsmessig minner nyheten om papirintervjuet med Anita Krohn Traaseth. Geelmuyden 

anklager «folk» for å «spy ut dritt» og plage Marte Krogh, samtidig som hun hevder at de 

samme leserne neppe ville ha reagert hvis treningsrådet kom fra idrettshelter som Kari Traa 

eller Marit Bjørgen. Altså forsvarer ikke Geelmuyden Kroghs angivelige oppfordring på 

samme måte som Sølje Bergmann i den første oppfølgingssaken, men parallelt med Traaseth 

og Aspaas tematiserer hun debattnivået. Indirekte peker hun også på det diskursive aspektet 

ved å trekke inn en helsediskurs der det oppfattes som helt legitimt å be folk trene mer. 

 

9.15.1 Visuell representasjon: broket kjendiskavalkade  

Hovedbildet i saken viser ikke Margrethe Geelmuyden, men Kari Traa og Marit Bjørgen. 

Bildet er satt sammen av to arkivbilder og komponert slik at de to deltakerne står vendt mot 

hverandre, samtidig som de lener seg lett bakover, ser på leseren og smiler bredt. En 

konseptuell lesning ligger nærmest; de to kvinnene utfører ingen narrativ handling, men viser 

hvem de er, ved å posere for fotografen på en bestemt måte. Traa poserer mest eksplisitt ved å 

lene seg mot en skrå bjørk med hendene foldet på magen mens hun får spredte solstråler i 

ansiktet. Hun er kledt i noe som minner om en feminin vindjakke, og bildet konnoterer 

dermed både eleganse, friluftsliv og sunnhet. Bjørgen er fotografert innendørs, litt mer i 

forbifarten med et sammenbrettet ark i hendene. Hun har på seg en ullgenser fra sponsoren 

Dale, som også kan gi assosiasjoner til hyttetur og friluftsliv. At ingen av kvinnene er avbildet 

i en konkurransesituasjon eller i konkurranseantrekk, gjør det lettere å se dem som 

representanter for en sunn og aktiv livsstil som leseren kan kjenne seg igjen i, istedenfor 

elitepreget toppidrett. De vennlige blikkene og smilene inviterer også til identifikasjon.  

Den nye kilden i saken må vi scrolle nedover for å finne bilde av. VG Nett har valgt et 

arkivbilde av Margrethe Geelmuyden og hennes mann Hans Geelmuyden fra «Petter 

Stordalens 16. mai fest i Choice-kjedens hovedkvarter Oslo i 2011» [sic]. Begge har store 

blomsterkranser på hodet og har kledd seg ut med kjortler. Ektemannen spiller på en liten 

gitar og synger av full hals med lukkede øyne, mens Margrethe Geelmuyden holder en kurv 

med rabarbra, smiler og ser til venstre for fotografen. I bakgrunnen skimter vi et stort forheng 

eller sceneteppe med samme estetikk, så vi forstår at de to har tilpasset seg festens tema. Det 

er likevel ikke til å unngå at de framstår som nokså fjollete i denne nye, alvorlige konteksten. 

Det er samtidig lett å få assosiasjoner til kjendisfestbildene av Marte Krogh og Jan 

Haudemann-Andersen og på den måten slutte at Geelmuyden er av samme støpning. Bildet 

                                                 
214 Det vil si at det bare er én ny kilde, resten er gjenbruk av gamle sitater og opplysninger.  
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avviker svært fra det arrangerte portrettet av Anita Krohn Traaseth på papir (jf. avsnitt 9.7.1), 

selv om Geelmuyden og Traaseth har sammenliknbare roller i de to tekstene.  

Slik konvensjonen viser seg å være på nett, er Marte Krogh avbildet også i denne 

teksten. For første gang bruker VG Nett et bilde om igjen, her hovedbildet fra åpningssaken 

og Mamma.no. Smilet og blikkontakten knytter bildet sammen med hovedbildet, og den 

stiliserte posituren til Krogh og Traa likeså. De tre kvinnene har også kjendisaspektet felles og 

tilhører samme generasjon. Men Traa og Bjørgen står oppreist iført friluftsrelatert antrekk, 

Traa også utendørs. Krogh sitter på barneromsgulvet med cowboystøvler og viser fram 

dattera. Traa og Bjørgen har lite som tar oppmerksomhet i bakgrunnen, bortsett fra bjørka – 

Kress og van Leeuwen (2006:161) ville sagt at den naturalistiske modaliteten er svekket. 

Krogh omgir seg med ting, særlig klær og sko. Bildet blir så detaljert at modaliteten blir 

påfallende naturalistisk. Det signaliserer konsum mer enn sunn og aktiv livsstil, og gir ingen 

hint til noen måter Krogh kan være et forbilde på utover å vise kjærlighet til barnet sitt – noe 

som ikke blir relevant i denne sammenhengen. Traa og Bjørgen er derimot avbildet på en 

måte som både skaper identifikasjon og bevarer dem som sunne forbilder i helsesammenheng. 

Bildeteksten av Traa og Bjørgen innledes da også med stikkordet «FORBILDER», mens 

Kroghs bilde forankres i et «MAMMA MIA». 

Det er interessant at VG Nett legger kjendisene Traa og Bjørgen på topp. I samtlige 

oppfølgingssaker på nett ser vi at hovedbildet enten viser en kjent person eller er et upersonlig 

illustrasjonsbilde (jf. «1 av 3 menn …»). Vanlige mødre, «ekspert»-akademikere og i dette 

tilfellet den litt mindre kjente Margrethe Geelmuyden (sammenliknet med idrettsheltene) 

skyves lenger ned i saken. I papiravisa er det motsatt, som vi har sett: Der får den travle 

småbarnsmora, den ukjente pappabloggeren og den (for mange) ukjente direktøren være 

visuelle hovedpersoner. Det er grunn til å tro at dette reflekterer statistikken over kjendisstoff 

på papir og nett (jf. avsnitt 8.5) 

 

9.15.2 Stemmer og struktur: enkildesak med avstemt avstemning 

Teksten veksler mellom å sitere Geelmuydens meninger og å redegjøre for bakgrunnen for 

debatten. Etter som flere oppfølgingssaker kommer til, ser vi at bakgrunnsinformasjonen 

flyttes stadig lenger ned i teksten, trolig fordi den forutsettes mer og mer kjent. Forrige tekst 

var den første som åpnet brødteksten med å sitere en ny kilde. Da var sitatet på ett avsnitt. I 

denne nye teksten kommer bakgrunnsopplysningene om hva debatten dreier seg om, først i 

fjerde avsnitt i brødteksten.  

Strukturen preges av fallende viktighet, blant annet ved at journalisten foregriper 

sitatene som følger, ved å presentere hovedpunktene allerede i innledningen. Det nye 

innspillet kontekstualiseres fortløpende ved at teksten hopper fram og tilbake mellom gammel 

og ny informasjon: Tittel, ingress og avsnitt 1–3 presenterer Geelmuydens ståsted. Avsnitt 4 

og 5 oppsummerer bakgrunnen. Avsnitt 6 vender tilbake til Geelmuyden. Avsnitt 7–9 siterer 

nesten ordrett åpningssaken. Avsnitt 10–13 er viet Geelmuyden, mens avsnitt 14–16 også er 

tilnærmet avskrift av åpningssaken. Med andre ord er halvparten av teksten en resirkulering 
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av åpningssaken, fordelt nokså jevnt utover. Denne formen for gjenbruk av tidligere tekster så 

vi ikke noe til i papiravisa, men er vanlig i nettnyheter. 

Sitatene fra åpningssaken gjør at også Marte Krogh og Lisa Tønne uttaler seg gjennom 

direkte tale, i tillegg til Geelmuyden. For nye lesere er det likevel umulig å vite at sitatet fra 

Tønne er hentet fra en annen kontekst. Det er limt inn rett etter et sammendrag av hva Krogh 

har sagt til Mamma, og står i presens: 

– Mammaer bør ikke ta seg sammen. De BØR ingen ting, sier Lisa Tønne, komiker og 

småbarnsmor. 

   – Jeg visste jo at det fantes damer med sånne holdninger, men jeg visste ikke at de fikk lov til å 

snakke høyt av mannen sin, sier Tønne. 

Umiddelbart etterpå settes et ferskt sitat fra Geelmuyden opp mot dette, innledet med 

«Margrethe Geelmuyden er av en annen oppfatning». Det gir god tekstbinding, men gjør det 

uklart i hvilken sammenheng uttalelsene har falt. Sitatene fra Marte Krogh, derimot, knyttes 

eksplisitt til Mamma. 

Nyheten har ikke kommentarfelt, men inneholder en lenke til protokollen og har 

dessuten en avstemning. Avstemningsspørsmålet er det samme som før – det vil si identisk 

med avstemningen i åpningssaken og Haudemann-Andersen-intervjuet: «Hva mener du? Er 

du enig med Marte Krogh?» Svaralternativene er derimot endret. Før lød ja-alternativet: «Ja, 

norske småbarnsmødre burde være mer aktive.» Det er en formulering som presupponerer at 

Marte Krogh har oppfordret mødrene til å trene enda mer. Nå lyder ja-alternativet derimot 

slik: «Ja, det er viktig at norske småbarnsmødre holder seg aktive.» Den formuleringen 

presupponerer at Krogh har ment at aktivitet er viktig, uten samtidig å rakke ned på nivået til 

andre. Påstanden er romsligere enn den første, og det blir mer opp til hver enkelt leser å 

vurdere hva det vil si å holde seg aktiv. Dermed er den mindre egnet til å provosere. 

Nei-alternativet er mindre forandret. Nå heter det: «Nei, det kan ikke forventes at norske 

småbarnsmødre har tid til mer trening», mens det tidligere het «skal få tid». Endringen har 

trolig liten retorisk betydning. Mer interessant er det kanskje at denne nye avstemningen også 

har fått et tredje alternativ, «Jeg er usikker», som de foregående ikke har hatt. Dermed 

framstår det som mer naturlig å ikke ha en sterk mening i saken. 

 Fordi avstemningen har nye alternativer, er ikke resultatet slått sammen med de forrige. 

Det gjør det mulig å se om lesernes mening har endret seg.215 Og det har den. I avstemningen 

som ble holdt i åpningssaken og Haudemann-Andersen-saken, svarer til sammen 68 % – av 

28 478 stemmer – at de er uenige med Marte Krogh. I Geelmuyden-saken, derimot, er 

stemningen snudd. Nå er over halvparten enige med Krogh – 53 % av 5130 stemmer. 44 % er 

uenige, og 3 % er usikre. Dette kan nok dels forklares med måten svaralternativene er 

utformet på, men det kan også tenkes at det har noe å si hvilken artikkel avstemningen 

tilhører. I så fall skulle vi forvente en diskurs som er positiv til Krogh i denne teksten. En 

                                                 
215 Svarene reflekterer naturligvis bare meningen til de leserne som har svart, men de gir et sammenliknbart bilde 

av hva lesere som er tilbøyelige til å svare på avstemninger, mener – eller gir uttrykk for å mene. 
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tredje forklaring kan være at diskursordenen i VG Nett-artiklene generelt har endret seg over 

tid og begynt å gi mer rom for alternative diskurser, slik analysen hittil tyder på.  

Nyheten inneholder også lenker til både interne og eksterne sider. Internt lenkes det til 

åpningssaken og protokollen, men ikke til noen av de andre oppfølgingssakene.  Det blir 

dermed lite intertekstualitet med tidligere «forsvar» og «angrep», og vi får ikke vite at Marte 

Krogh mener seg misforstått. Isteden finner vi en lenke til den tidligere nevnte E24-artikkelen 

fra 2011, som i sin tur lenker videre til VG Nett-artikkelen fra 2008 der Jan Haudemann-

Andersen sier at han ikke vil trille barnevogn. Dessuten lenker VG Nett til en 

vektklubbartikkel om hvordan nybakte mødre kan få flatere mage, og til intervjuet på 

Mamma.no. Jeg kommer tilbake til disse i gjennomgangen av journaliststemmens funksjon i 

artikkelen.  

 

9.15.3 Margrethe Geelmuyden: stiller spørsmål ved diskursen 

VG Nett vier ikke mye oppmerksomhet til Margrethe Geelmuydens bakgrunn. Én gang 

presenteres hun som «forfatter og skribent Margrethe Geelmuyden», og i bildeteksten forstår 

vi at hun er gift med Hans Geelmuyden, men for eksempel nevnes forbindelsen deres til PR-

bransjen aldri eksplisitt.216 Utover «forfatter og skribent» kalles hun rett og slett «Margrethe 

Geelmuyden», «Margrethe Geelmuyden», «hun», «hun», «Margrethe Geelmuyden», 

«Margrethe Geelmuyden», «hun» og «Geelmuyden». Sammenliknet med hvordan VG Nett 

har understreket eksempelvis Gerd Kristiansens rolle som LO-topp og Marte Kroghs posisjon 

som finansfrue, er forskjellen stor. VG konstruerer en nokså nøytral etos for Geelmuyden, om 

vi ser bort fra det uvanlige fotografiet.  

Geelmuyden har til dels samme agenda som Traaseth har i papiravisa, nemlig å mane til 

saklig debatt uten personsjikane. Begge påpeker at det er Marte Kroghs person og status folk 

reagerer på, ikke nødvendigvis innholdet i det hun sier. I begge sakene understrekes det tidlig 

at de ikke kjenner Krogh personlig, og begge lar hovedsakelig være å forholde seg til 

spørsmålet om mødre bør trene mer. Forskjellen ligger for det første i at Traaseth tildeles en 

mer forhåndsdefinert etos gjennom rollen som «toppsjef og trebarnsmor», mens Geelmuydens 

rolle og etos i større grad må avledes fra det hun sier.  For det andre velger papir-VG å 

fokusere på måten folk reagerer på, mens nettnyheten isteden framhever årsaken til at folk 

reagerer. Begge disse elementene er til stede i begge sakene, men de disponeres forskjellig. 

Nettvarianten inneholder implisitt en sterkere mediekritikk, idet sammenlikningen med 

idrettsstjernene innebærer at treningsutsagnet har liten nyhetsverdi isolert sett.217 Nettavisa er 

med andre ord mest åpen for et alternativt perspektiv på saken om vi sammenlikner disse to 

artiklene. 

                                                 
216 Hans Geelmuyden var med på å starte det suksessrike kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese, og kona 

Margrethe har vært seniorrådgiver og fagansvarlig der. Den bakgrunnen er opplagt relevant når hun diskuterer 

Kroghs omdømme. 

217 Papirsaken kan også tolkes i den retning, men da ut fra opplysninger som er plassert sist i teksten. 
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Margrethe Geelmuyden siteres både direkte og indirekte. De indirekte sitatene 

kommer først, i ingressen og det første avsnittet av brødteksten:  

Tidligere freestylekjører Kari Traa og langrennsløper Marit Bjørgen kunne sagt det samme som 

Marte Krogh uten bli kritisert. [Ingress] 

   Det sier Margrethe Geelmuyden som mener Marte Kroghs milliardærekteskap trigger folk til «å 

spy ut dritt» etter fiolinistens oppspill til debatt om mødre og trening. 

De samme meningene framføres også gjennom direkte tale senere i brødteksten: 

– Hva hvis Kari Traa eller Marit Bjørgen hadde sagt det samme? Hvordan ville folk reagert da? 

Som et sunt tips fra sunne forbilder? Fordi Marte er gift med en milliardær, er det visst lettere for 

folk å kritisere henne, sier Margrethe Geelmuyden. 

[…] 

– For meg handler det ikke om hva hun har sagt i Mamma. Jeg reagerer på hvor mye fordommer 

folk har overfor Marte Krogh fordi hun er gift med en milliardær. Det definerer ikke henne som 

menneske. Jeg har hørt Marte Krogh spille fiolin. Hun er en virtuos fiolinist. Hun er en dyktig 

dame, hun er vakker og hun er rik. Det trigger visst folk voldsomt å spy ut dritt, sier hun. 

I ingressen har VG Nett tatt et retorisk spørsmål og omformulert det til en påstand. Det er bare 

samspillet med tittelen («Margrethe Geelmuyden forsvarer Krogh: – Hva om disse hadde sagt 

det samme?») og den etterfølgende brødteksten («Det mener …») som viser at ingressen 

uttrykker en subjektiv mening fra en kilde. På den måten minner den om den typen «double-

voiced» titler som vi så mange av i papirutgaven. Selv om sammenhengen klargjør hvem 

kilden er, framsettes påstanden med lavest mulig grad av forbehold. Også det at hovedbildet 

viser Traa og Bjørgen istedenfor Geelmuyden, tar oppmerksomheten bort fra personen bak 

meningen. Sammenlikner vi med papir-VGs tittel «Tar Marte i forsvar» og det firespalters 

hovedbildet av Anita Krohn Traaseth, blir det tydelig at VG Nett i større grad fokuserer på 

innholdet i kildens mening istedenfor på kilden selv i dette tilfellet. Trolig kan det forklares 

med at sitatet åpner for en kjendisvinkel med en annen form for personfokus, jf. avsnitt 

9.15.1. 

Også i det andre indirekte sitatet er meningen forsterket sammenliknet med det direkte. I 

det direkte sitatet er det det «å spy ut dritt» i seg selv som trigger folk (til hva er uklart), mens 

det i det indirekte sitatet er «Marte Kroghs milliardærekteskap» som «trigger folk til å ’spy ut 

dritt’». Kanskje er det direkte sitatet bare slurvete gjengitt, slik at meningen skal være som i 

det indirekte. Men uansett styrker VG Netts gjenfortelling av utsagnet påstanden om at det er 

en årsakssammenheng mellom Kroghs bakgrunn og debattnivået. 

 Geelmuyden er på fornavn med «Marte» i to av de fire direkte sitatene. Dermed bruker 

hun den samme nære stilen som Kroghs venninne Sølje Bergmann og Kroghs samboer Jan 

Haudemann-Andersen har gjort i tidligere oppfølgingssaker – altså andre aktører som støtter 

Krogh. I slike tilfeller brukes navnet som en normal tredjepersonsomtale: 

– Jeg er helt enig med Marte. Det Marte prøver å sette fingeren på, er … (Sølje Bergmann) 

 

– VG har feilsitert Marte. (Jan Haudemann-Andersen) 

 

Tar Marte i forsvar (VG / Anita Krohn Traaseth) 
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– Jeg liker ikke når folk blir plaget og det synes jeg Marte blir nå. […] Fordi Marte er gift med en 

milliardær, er det visst lettere for folk å kritisere henne, sier Margrethe Geelmuyden. 

I de få tilfellene der det er Kroghs kritikere bare bruker fornavnet, derimot, er det i kraft av 

den retoriske figuren apostrofe, altså en tenkt henvendelse direkte til Krogh:  

Prøv dette, Marte! (VG / Heidi Thorsplass) 

 

Og slutt å lev på den stakkars gubben. DA først kan vi snakkes Marte! (Jeanette fra Ski, sitert fra 

leserprotokollen) 

Dette skillet er systematisk på både papir og nett i denne saken. Fra papiravisa så vi imidlertid 

at fornavnsbruken var begrenset til titler, mens vi som tidligere nevnt aldri finner 

fornavnsbruk i nettitlene. I tittelspråket er det altså papiravisa som er mest intim med Krogh 

på dette punktet, mens nettavisa er mest intim i brødteksten.  

Det er ikke godt å vite om Margrethe Geelmuydens tirade er myntet på Gerd 

Kristiansen, eller om hun sikter mest mot andre kritikere – hun viser bare til «folk». Like fullt 

vil det være naturlig for trofaste lesere å kople saken til Kristiansens krasse utspill noen timer 

tidligere. Vi skal senere se at også neste oppfølgingssak taler Kristiansen imot, samtidig som 

den nye avstemningen altså viser at flertallet nå støtter Marte Krogh. Den rettferdige harmen 

fra åpningssaken er det på dette tidspunktet lite igjen av i VGs nettnyheter. 

 

9.15.4 Journaliststemmen: hypertekstuelt diskursskifte 

I denne artikkelen kjenner vi et øyeblikk igjen den kildesympatiske journaliststemmen som 

gjenforteller kildenes påstander som fakta: «Hun kjenner ikke Krogh personlig, men har møtt 

henne i flere selskaper.» I teksten for øvrig nøyer journalisten seg derimot med å konstatere at 

Geelmuyden forsvarer Krogh og «er av en annen oppfatning» enn Tønne. I hovedsak blir 

Margrethe Meelmuydens meninger presentert gjennom direkte eller indirekte tale, ikke av 

journaliststemmen – selv om ingressen som nevnt er et tvilstilfelle.  

Journalisten er derimot aktiv i å presentere bakgrunnen for konflikten:  

«Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må bare ta seg sammen», sa 

Marte Krogh i et intervju med bladet Mamma. 

   Uttalelsen har satt fyr på sosiale medier og hisset på seg en rekke småbarnsmødre. (Kursivert i 

originalen) 

VG Nett underspiller her sin egen rolle i konflikten, siden det framstår som om det er 

Mamma-intervjuet alene som har skapt debatten, mens VGs rekontekstualisering ikke spiller 

noen vesentlig rolle. «Marte Krogh i et intervju med bladet Mamma» utgjør en lenke til 

åpningssaken, men formuleringen kan like gjerne antyde at lenken leder til Mamma.no, slik 

den påfølgende setningen eksplisitt gjør: «Les hele intervjuet i Mamma her.»  

Samtidig bruker journalisten dramatiske bilder for å beskrive debatten. Stilen er som i 

caseoppslaget, der det het at «sosiale medier koker». Her er de «satt fyr på» av mødre som 

Krogh har «hisset på seg». Det vil si, strengt tatt er det «uttalelsen» som er agens her, og som 

både har satt fyr på mediene og hisset på seg mødrene. Slik får VG Nett beholdt forestillingen 
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om en opphetet debatt og metonymisk plassert årsaken til at den ble utløst, hos Krogh, 

samtidig som VG Nett ikke direkte stiller henne selv til ansvar, bare ordene i Mamma-bladet. 

De sinte småbarnsmødrene fritas for agensansvar; det er «uttalelsen» som har satt fyr på de 

sosiale mediene, ikke de kritiske debattantene, og det er «uttalelsen» som aktivt har hisset på 

seg mødrene, ikke mødrene som har blitt sinte av å lese uttalelsen. I første avsnitt i 

brødteksten refererer journalisten dessuten til «fiolinistens oppspill til debatt om mødre og 

trening», igjen en konstruksjon med Krogh som agens, som presupponerer at Krogh har 

ønsket å provosere og dra i gang en debatt – som jo ikke er tilfelle. 

Journalisten skriver ikke eksplisitt hvorfor småbarnsmødrene er blitt så provosert av 

Kroghs utsagn. Det står ingen steder at Krogh har bedt dem ta seg sammen og trene mer, selv 

ikke i avstemningen presupponeres dette lenger, som nevnt. Derimot forutsetter journalistens 

spørsmål til Geelmuyden at Krogh har oppfordret til mer trening: «– Mener du at 

småbarnsmødre bør ta seg sammen og trene?» Og når Lisa Tønne siteres på at «– Mammaer 

bør ikke ta seg sammen. De BØR ingen ting», ligger den samme forutsetningen til grunn. 

Samtidig står det ingenting om at Krogh mener seg misforstått, og det lenkes ikke til noen av 

de artiklene der det framgår. Teksten baserer seg altså fremdeles på premisset om at Krogh 

har bedt mødrene ta seg sammen og trene mer, men det tas i stor grad for gitt, sies aldri 

eksplisitt og tones ned i avstemningen.  

Marte Krogh selv omtales som «fiolinisten» og «småbarnsmoren», ikke «finansfruen». 

Journalisten refererer riktignok innledningsvis til hennes «milliardærekteskap»218 og avslutter 

teksten med å kopiere åpningssakens passasje om Jan Haudemann-Andersens formue og 

kjønnsrollesyn, men han velger selv nokså nøytrale termer når han viser til Krogh. Et unntak 

er bildeteksten «Mamma Mia: […]», men den er kopiert direkte fra åpningssaken.   

Premisset om at det er mulig, til og med prisverdig, å trene mens man har små barn, 

kommer også til syne via lenkene. Protokollenken heter her «Hvordan kombinerer du trening 

og små barn? Si din mening her!», altså presupponerer den at leseren allerede kombinerer 

trening og små barn. Direkte oppsiktsvekkende er det dessuten at VG Nett nå for første gang 

også lenker direkte til en av sine egne artikler innenfor helsediskursen og dermed indirekte 

ber småbarnsmødre trene mer. Til alt overmål er lenken plassert midt inne i Lisa Tønnes 

harselas over nettopp slike oppfordringer: 

– Mammaer bør ikke ta seg sammen. De BØR ingenting, sier Lisa Tønne, komiker og tobarnsmor. 

 

Les også: Slik får du flatere mage 

 

– Jeg visste jo at det fantes damer med sånne holdninger, men jeg visste ikke at de fikk lov til å 

snakke høyt av mannen sin, sier Tønne. (Uthevet og understreket i originalen) 

Artikkelen «Slik får du flatere mage» sorterer under VGs digitale slankeklubb (Vektklubb.no) 

og åpner med følgende bildetekst: 

                                                 
218 Dette er en faktafeil i artikkelen. Krogh og Haudemann-Andersen giftet seg først i mars 2014, over et år 

senere. Geelmuyden gjør for øvrig samme feil når hun sier «Fordi Marte er gift med en milliardær …», og det 

gjør muligens også Tønne når hun refererer til «mannen» til Krogh. 
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SLYNGET SEG STRAM: Line Marie Nilssen (30) fra Oslo har brukt slyngetrening for å komme i 

form etter fødsel. Åtte måneder etter at yngstesønnen Mathias kom til verden, er vekten nå så godt 

som tilbake der den var før første svangerskap.219 

Helsediskursen er med andre ord klart til stede i denne nyhetssaken også, og 

journaliststemmen oppfordrer aktivt leserne til å ta del i den.220 Et interessant spørsmål som 

følger av dette, er hvorvidt tekstnormen om at nettnyheter bør lenke til andre relevante tekster, 

spesielt i eget arkiv, fører til en utvidet forestilling av hva som er relevant kontekst, og 

dermed en mer kompleks diskursorden enn i de mer avgrensete papirtekstene. Sagt med andre 

ord: Hvor lenge skal VG Nett holde på den elitekritiske journalismediskursen når temaet også 

åpner for å sende leserne videre til den økonomisk innbringende vektklubben? 

  

9.15.5 Kort oppsummering 

Dette er en utspillsnyhet som til dels er av samme støpning som papiravisas intervju med 

Anita Krohn Traaseth, men som også oppviser flere særtrekk vi kan knytte til nettavisas 

tekstnormer. Nettnyheten framhever kjendiser som ikke er kilde i saken, framfor den faktiske 

kilden. Den har bare én ny kilde og kopierer mye tekst fra en gammel artikkel, mens 

papirsaken hadde fire nye kilder (inkludert undersaken) og ikke resirkulerte noe tekst. 

Samtidig framhever nettstrukturen og -vinkelen hvorfor småbarnsmødrene kritiserer Krogh, 

mens papirsaken framhevet hvordan. Nettsaken stiller dermed mer grunnleggende spørsmål 

ved diskursen Kroghs utsagn fortolkes innenfor, og dermed også hvordan mediene har 

presentert det. Samtidig åpner nettsaken – muligens foranlediget av muligheten for hypertekst 

– for en alternativ fortolkning innenfor helsediskursens rammer, mens papiravisa aldri 

kommer inn på spørsmålet om hvorvidt og hvordan mødre egentlig bør trene, sett fra et 

helsemessig ståsted. I forhold til åpningssaken presenteres Krogh og utsagnene hennes nå mer 

deskriptivt og mindre fortolkende, og Geelmuyden møter ingen motbør fra journaliststemmen 

i sitt utfall mot kritikerne, snarere tvert imot. VG Nett selv defineres imidlertid ut av den 

gruppa som får kritikk. Dermed er det ikke så underlig at avstemningen viser at lesernes 

mening har snudd, og at flertallet nå faktisk oppgir å være enig med Marte Krogh.   

 

  

                                                 
219 Samme artikkel ble faktisk trykket på papir dagen før åpningssaken om Marte Krogh (VG 8.1.2013). Da var 

imidlertid modellens personlige historie og referansene til «å komme i form etter fødsel» fjernet, og saken ble 

presentert som et generelt treningsråd.  

220 Geelmuyden svarer dessuten mot slutten av teksten at «Alle mennesker har godt av å trene og bli [sic] glad av 

å trene, men det vet alle». 
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Figur 9.11: Oppfølgingssak 6, 

VG Nett 10.1.2013.  

Verbalteksten gjengis i vedlegg 3 
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9.16 Oppfølgingssak 6, nett: Oppfølging av oppfølgingen 

Dagens femte og siste oppfølgingssak er en oppfølging av Gerd Kristiansens utspill sju-åtte 

timer tidligere (figur 9.11). Saken er registrert publisert kl. 19.15. «Pappa-Krogh krever 

unnskyldning av LO-topp,» opplyser tittelen, med to underpunkter: 

** – Marte har vært en meget hardt arbeidende kvinne 

** Kristiansen: Jeg har ingenting å beklage! 

Utgangspunktet for saken er en e-post Marte Kroghs far, Hans Erik Hoberg, har sendt til 

Kristiansen samme ettermiddag, med kopi til LO-leder Roar Flåten. Hoberg ber Kristiansen 

beklage utspillet på VG Nett, og argumenterer for at Krogh faktisk jobber hardt og tar seg av 

barnet selv, samtidig som familien inkluderer to mindreårige gutter i tillegg. Å kritisere henne 

for å ha au pair og å håne hardt arbeidende kvinner er derfor urimelig, mener faren. VG har 

fått tak i e-posten, siterer fra den og konfronterer Kristiansen med kritikken. Nå handler ikke 

lenger saken om finansfruen Kroghs angivelige treningsutspill, men om LO-toppens 

sjikanering av musikeren Krogh.   

Det er denne artikkelen som ligger til grunn for papirnotisen «Pappa krever LO-

beklagelse» neste dag, jf. avsnitt 9.9.5. Underveis skal vi derfor ha et sideblikk til den for å se 

hvilken informasjon som kom på trykk i papiravisa, og hvordan den ble formulert der. 

 

9.16.1 Visuell representasjon: Arrogant samboer trumfer fornærmet far 

VG Nett viser ingen bilder av Hans Erik Hoberg, selv om han er den viktigste kilden i saken. 

Isteden blir hovedbildet et arkivfoto av Gerd Kristiansen. Bildet stammer fra LO Stats 

kartellkonferanse to måneder tidligere, hvor Kristiansen er fotografert innendørs på Pers 

hotell på Gol. Korridoren er dekorert med grovt tilhogde bjelker i «vikingstil», som kan 

konnotere både tradisjon og styrke. Kristiansen selv står lent med høyre skulder mot veggen 

og holder armene i kors, en positur som signaliserer avstand og autoritet og får henne til å 

virke lite imøtekommende. Hun ser til høyre for fotografen og har et alvorlig blikk og en 

mimikk som kan virke anklagende, eller i det minste bestemt. På den måten illustrerer bildet 

godt at hun ikke ønsker å beklage uttalelsene sine, eller som bildeteksten sier: «ANGRER 

INTET: Nestleder i LO, Gerd Kristiansenm, [sic] angrer på ingen måte på at hun slaktet 

uttalelsene fra Marte Krogh.» Bildet inneholder ingen bevegelsesvektorer og er derfor 

konseptuelt, ikke narrativt, i likhet med resten av bildene i saken og ellers det store flertallet 

av bilder i alle nettsakene om Marte Krogh.  

Marte Krogh er tradisjonen tro avbildet også i denne saken. Både bildet og bildeteksten 

er det samme som i den første nyheten om Gerd Kristiansen, jf. avsnitt 9.14.1. I denne nye 

konteksten kan bildet bidra til å svekke troverdigheten i hennes fars argumenter, siden bildet 

slett ikke viser at hun arbeider hardt – tvert imot går hun på kjendisfest og drikker sjampanje.  

Det tredje bildet i saken viser Kroghs samboer Jan Haudemann-Andersen. Han sitter 

utendørs foran et hus med store sprossevinduer, plen, oppmurt terrasse og utegrill. I 

bakgrunnen ser vi et skogholt. Haudemann-Andersen selv er kledd i lys dress, men uten slips 
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og med åpen skjorteknapp – altså uformelt og ledig innenfor rammen av det formelle. På 

håndleddet skimter vi, så vidt innenfor billedkanten, et ur som ser dyrt ut. Til sammen skaper 

alle disse attributtene en såkalt bærer vi kan forstå som «rik mann med stor eiendom 

fotografert på privaten» (Kress og van Leeuwen 2006:87). Haudemann-Andersen ser i 

kameraet, men har samtidig mørke solbriller på, slik at vi ikke ser øynene hans. Blikket 

inviterer derfor ikke til kontakt; det blir isteden han som ensidig betrakter oss. Sammen med 

den lettere henslengte posituren og den lukkete munnen der venstre munnvik er trukket noe 

nedover, kan det skape et inntrykk av at han er litt arrogant, noe som understøttes av at bildet 

er undervinklet (Kress og van Leeuwen 2006:140).  

Det er i seg selv interessant at Jan Haudemann-Andersen er visualisert i teksten. Han er 

ikke intervjuet, og nevnes bare i forbifarten noen få ganger (kursivert her): 

Debatten rundt Marte Krogh, den anerkjente fiolinisten og samboeren til investor og milliardær 

Jan Haudemann-Andersen (54), har rast siden hun i bladet «Mamma» fortalte hvordan hun takler 

hverdagen med personlig trener, vaskehjelp og au pair. 

[…] 

Det at de har en au pair i heimen (som maks har lov til lettere husarbeid 5 timer pr. dag) skyldes at 

hennes samboer også har to mindreårige sønner i husholdningen. 

[…] 

En lang rekke samfunnstopper og kjendiser har gått ut både mot og for Kroghs uttalelser. Blant 

dem er Kroghs ektemann, milliardær Jan Haudemann-Andersen, som i 2008 skapte oppsikt ved å 

si at han ikke liker å se menn som triller barnevogn. 

Brødteksten forteller ikke engang om Haudemann-Andersen har uttalt seg for eller mot 

Krogh, langt mindre at han hevder hun er feilsitert. Det framstilles som mer relevant for saken 

at han fem år tidligere gav uttrykk for reaksjonære kjønnsroller. Bildeteksten røper at han 

«STØTTER KONA», men fortsetter: «Jan Haudemann-Andersen fotografert i hagen foran 

huset sitt i 2008, da han uttalte til VG at han ikke liker å se menn trille barnevogn.» En slik 

presentasjon gjør det enda lettere å lese ham som en nedlatende riking, også visuelt. 

Presentasjonen aktualiserer også det tilbakevendende spørsmålet om hvorfor VG og VG 

Nett så ofte presenterer Krogh og Haudemann-Andersen som gift, mens de i virkeligheten er 

samboere. Denne faktafeilen er en gjenganger i artikkelserien, og den inkonsekvente 

beskrivelsen i denne teksten er et godt eksempel. Både i bildeteksten og det siste siterte 

avsnittet over skriver VG Nett at de er gift, selv om Hans Erik Hoberg omtaler dem som 

samboere i e-posten som er hovedkilde i samme sak, jf. det midterste sitatet over. Også i det 

øverste sitatet over, som er hentet fra første avsnitt i brødteksten, omtales de som samboere, 

denne gang av VG Nett. Årsaken er trolig at akkurat denne passasjen er ordrett kopiert fra den 

første saken om Kristiansen, som ble skrevet av andre journalister. Det viser hvordan den 

interne kopijournalistikken kan skape koherensbrudd, men ikke nødvendigvis fordi den gamle 

informasjonen er utdatert eller gal. Her er det motsatt. 

Det er ikke godt å si hvorfor journalister og kilder som ikke kjenner saken godt, tar for 

gitt at de to er gift. En mulig forklaring er at det passer best med sjablongen «rik, 

middelaldrende mann med ung, vakker trofékone», som blant annet det mye brukte 

«finansfrue»-begrepet spiller på. Mer presise ord som «finanssamboer» og 
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«rikmannssamboer» ville neppe hatt samme retoriske appell; oppmerksomheten ville isteden 

blitt trukket mot det påfallende i å definere en person ut fra vedkommendes samboer. 

Tekstens layout – med Kristiansen plassert øverst, Krogh i midten og Haudemann-

Andersen mot slutten av teksten – kan skape et inntrykk av en konflikt eller debatt mellom 

Kristiansen og Haudemann-Andersen, med Krogh som objektet de slåss om. Kroppsspråk og 

beskjæring underbygger dette. Bildene av Kristiansen og Haudemann-Andersen er begge i 

halvtotal, de avbildete har et nokså avvisende kroppsspråk, og leseren får ikke blikkontakt. 

Krogh ser vi derimot i helfigur forfra, hun smiler og tilbyr blikkontakt. På denne måten får 

Haudemann-Andersen den visuelle rollen som Hans Erik Hoberg burde hatt med tanke på 

tekstens innhold. 

Det er også verdt å merke seg at hvert av de tre bildene er hentet fra en av tekstene det 

er lenket opp til. Vi får altså en visuell intertekstualitet med bakgrunnsmaterialet. Spørsmålet 

blir da om bildene er valgt fordi disse andre tekstene var spesielt relevante for saken, eller om 

VG Nett har søkt opp de andre tekstene under jakten på relevante bilder, og så kommet til at 

de også er relevante å lenke til. Sammenhengen kan naturligvis også være tilfeldig. Jeg skal 

komme tilbake til lenkene nedenfor. 

 

9.16.2 Stemmer og struktur: fire aktører, ett intervju 

Det er to nye kilder i saken, nemlig Hans Erik Hoberg, som kun siteres via e-posten han har 

skrevet til Gerd Kristiansen, og Kristiansen selv, som VG Nett har ringt for en kommentar. 

Hvorfor Hoberg ikke er intervjuet, går ikke fram av teksten, heller ikke hvordan VG Nett har 

fått tak i e-posten.  

I tillegg siteres Jan Haudemann-Andersen indirekte på den gamle erklæringen om at han 

ikke liker å se menn trille barnevogn, og VG Nett opplyser at «Marte Krogh ønsker ikke å 

kommentere saken ytterligere overfor VG». Ordet «ytterligere» presupponerer at hun alt har 

kommentert den, muligens med referanse til sitatet i den saken hennes far reagerer på. Men 

det skaper også tvil om følgende passasje i teksten: 

Faren peker på at Krogh føler at uttalelsene hennes ble tatt ut av kontekst da de ble gjengitt fra 

bladet Mamma. Hun mener tittelen på den første saken hos VG «Ta dere sammen og tren mer», gir 

feil inntrykk av sitatet «man må bare ta seg sammen». (Kursivert her) 

Skal den kursiverte setningen forstås som et indirekte sitat fra faren, som et indirekte sitat fra 

Krogh eller som en faktaopplysning fra VG Nett? Dette er en opplysning som er 

grunnleggende for hele debatten, og samtidig er det den setningen i teksten som det er 

vanskeligst å tilskrive en spesifikk stemme. Vi husker at det også var en liknende usikkerhet 

rundt den tilsvarende ytringen i den forrige saken om Kristiansen og Krogh. Hvis det er denne 

artikkelen som er journalistens kilde til opplysningen, kan det forklare uklarheten, samtidig 

som det blir nok et eksempel på at gjenbruk og rekontekstualisering av stoff og formuleringer 

kan påvirke meningen. Etter hvert fins det mange tekster på VG Nett som forteller at Krogh 

føler seg feilsitert, men ikke et eneste direkte sitat der hun selv hevder dette. 
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Teksten er disponert i fire deler. Det første hovedavsnittet rekapitulerer stridens kjerne 

og forklarer at «VG har fått tilgang til en epost» fra Hoberg. Så følger to hovedavsnitt der VG 

Nett veksler på å gjenfortelle hva Hoberg skriver i e-posten, og å sitere ordrett fra den. 

Dernest får Gerd Kristiansen et hovedavsnitt til å imøtegå kritikken, før siste avsnitt lanserer 

muligheten for at Kristiansen nå kan «få en reprimande» av LO-lederen, og avslutter med å 

fortelle at Haudemann-Andersen ikke liker at menn triller barnevogn, og at Krogh ikke vil gi 

noen kommentar. 

Dette er i tråd med de fleste av nettartiklene i denne serien: først referat, så ny mening 

og til slutt imøtegåelse og/eller en avrundende stemme eller opplysning – ofte noe om Jan 

Haudemann-Andersens syn på kjønnsroller, mer eller mindre ordrett sitert fra åpningssaken. 

Fire av de sju oppfølgingssakene avrundes faktisk med ham, inkludert denne. To av disse er 

enkildesaker, mens den tredje (denne) også inneholder en imøtegåelse. Den fjerde omtales i 

avsnitt 9.17. De tre sakene som ikke avsluttes slik, er derimot mer kilderike og har enten 

aktive småbarnsmødre, NHO-årsmøtedeltakere eller en sosiolog til å fylle rollen som den 

minst viktige stemmen. Det kan altså se ut til å være en tekstnorm om at VGs nettnyheter skal 

avrundes med en kilde eller et poeng som er underordnet hovedkilden og hovedpoenget, og at 

Jan Haudemann-Andersens fem år gamle intervju om kjønnsroller er egnet til å fylle den 

funksjonen når man mangler nye kilder. Dermed blir han en langt mer frekvent figur på nett 

enn på papir, der han aldri nevnes i oppfølgingssakene.  

Artikkelen inneholder mange lenker. Underveis i teksten lenker VG Nett til protokollen, 

åpningssaken og de tidligere oppfølgingssakene med Gerd Kristiansen og Margrethe 

Geelmuyden. De tre første oppfølgingssakene finner vi derimot ikke lenker til. Isteden er det 

lenker til artikkelen som Kristiansen-bildet er hentet fra, der hun lanserer seg selv som 

kandidat til jobben som LO-leder. I likhet med Geelmuyden-saken lenker også denne til E24-

nyheten som igjen lenker til Haudemann-Andersen-intervjuet fra 2008. At lenken heller ikke 

denne gang går direkte til intervjuet, kan tyde på at journalisten ikke bare har kopiert 

formuleringen «at han ikke liker å se menn som triller barnevogn» fra den forrige artikkelen, 

men også lenken som hører til.  

Lenkene i brødteksten favoriserer dermed de sakene i føljetongen som enten angriper 

Krogh eller kritiserer debattantene – med andre ord sakene som holder konflikten ved like. 

Nyhetene om venninnen og leserne som er enige med Krogh i sak, om samboeren som hevder 

Krogh er feilsitert, og om spørreundersøkelsen som viser at menn har delt syn på saken, 

holdes utenfor. Det er særlig påfallende at VG Nett ikke lenker til artikkelen «Marte Kroghs 

samboer: Et velment råd» idet Hoberg bekrefter at hun mener seg feilsitert, men finner 

barnevognhistorien mer relevant.  Konfliktnivået spisses ytterligere ved at Kristiansens ønske 

om å bli LO-leder trekkes inn som kontekst, som nevnt i avsnitt 9.14.6.  

I tillegg finner vi en samling på åtte interne lenker under brødteksten. De to øverste 

viser til Kristiansens utspill og åpningssaken, men resten er overraskende lite relevante 

sammenliknet med mange andre VG Nett-nyheter, og med tanke på at de er lagt inn manuelt 

av journalisten (jf. avsnitt 8.11): «Trenger tusen nye fosterhjem hvert år», «Fikk surrogatbarn 
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– får ikke foreldrepenger», «Streik i barnehager i Oslo» osv. Lenkene tjener likevel den 

funksjon å kontekstualisere debatten innenfor rammen «foreldre og barn», som også er navnet 

på en samleside VG Nett lenker til i en egen boks.    

 

9.16.3 Hans Erik Hoberg: myndig, subjektiv stemme med nye fakta 

VG understreker gjennom hele teksten slektskapsforholdet mellom Krogh og Hoberg. Han 

kalles fortløpende for «Pappa-Krogh», «pappa Hans Erik Hoberg», «Marte Kroghs far, Hans 

Erik Hoberg», «han», «han», «faren», «faren», «han», «han», «faren», «hans», «Hoberg». Vi 

forventer derfor en subjektiv framstilling av saken gjennom hans ord. Det får vi også, i den 

forstand at Hoberg moraliserer over Kristiansens utsagn og vender karakteristikkene «hån», 

«sjokkerende» og «skammelig» mot henne selv. Men gjennom sin begrunnelse bringer han 

også på bordet fakta som den trofaste VG Nett-leseren ikke har fått vite om tidligere: 

 Marte Krogh har drevet fulltid som fiolinist siden hun var 16. 

 Hun etablerte sin egen motebutikkjede i en periode da hun var skadet og ikke kunne 

spille. 

 I mammapermisjonstida har hun øvd daglig og holdt konserter. 

 Jan Haudemann-Andersen har to mindreårige barn fra før, og au pairen er der først og 

fremst for å hjelpe til med dem. Krogh tar seg av babyen selv. 

Alt dette er opplysninger som har vært tilgjengelig for journalister lenge, ikke minst gjennom 

det trykte intervjuet i Mamma. Likevel er det hittil ikke blitt ansett som relevant nok til å 

komme med i artiklene, muligens fordi det ikke passer inn i historien om den nedlatende og 

arbeidssky finansfruen. Når det nå trekkes inn, er det altså fordi det inngår i kritikken av Gerd 

Kristiansen og dermed ikke rammer VGs framstillinger direkte. At opplysningene er lagt i 

munnen på en opplagt partisk kilde, skaper også større distanse enn om VG Nett skulle 

presentert dem som nøytrale fakta.  

Like fullt gjør denne nyheten at VGs nettlesere får kontekstualisert saken på en helt 

annen måte enn papirleserne.221 Sjablongen av Krogh kan bli vanskeligere å holde fast ved. 

Den nevnte passasjen som gjentar at hun mener seg feilsitert og misforstått, bidrar til det 

samme. Nettutgaven nyanserer altså igjen saken på en måte som papirutgaven ikke gjør. 

Som nevnt veksler VG Nett mellom å sitere Hoberg ordrett fra e-posten og å 

gjenfortelle innholdet med journalistens egne ord. Vekslingen minner om den vi så i 

papiravisas caseoppslag, der hver replikk hadde som funksjon å bekrefte og utdype et poeng 

som journaliststemmen innledet. Også her vil hovedmeningen bevares om vi stryker de 

direkte sitatene, bortsett fra poenget med at Krogh selv har vært LO-medlem. En forskjell er 

likevel at VG Nett bruker mer indirekte tale her, mens papir-VG i større grad lot journalisten 

føre ordet selv.  

                                                 
221 «Nettlesere» og «papirlesere» er naturligvis teoretiske størrelser. En gitt empirisk leser kan tilhøre begge 

gruppene.  
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Hoberg har skrevet e-posten i en engasjert stil med sterk ekspressiv modalitet – han er 

kategorisk i sine fastslåinger og understreker kontinuerlig hvor fortjenstfullt dattera har 

opptrådt fra et LO-perspektiv (kursivert her): 

«Hun meldte seg inn i Norsk Musikerforbund – tilknyttet LO – og ukependlet til Bergen for å 

spille/vikariere (les arbeide) i Bergen Filharmonien», skriver han i eposten. 

[…] 

«Istedenfor å leve på trygd, etablerte hun motebutikken "KOMA" i Oslo. Etter flere år med 10-12 

timers arbeidsdager, var «KOMA» blitt til 3 butikker med ca. 15 ansatte». 

[…] 

«Marte har vært en meget hardt arbeidende kvinne gjennom 20 år – men som «dessverre» har hatt 

suksess med sitt arbeid». 

Dette engasjementet ser ut til å ha hatt en interdiskursiv påvirkning på VG Netts indirekte 

gjengivelse. Anføringsverbene går flere steder i Hobergs favør (kursivert her): 

Faren peker på at Krogh føler at uttalelsene hennes ble tatt ut av kontekst da de ble gjengitt fra 

bladet Mamma. 

[…] 

Faren peker videre på at Krogh ikke tok seg fri, selv da en yrkesskade tvang henne til å ta en pause 

fra musikken: 

[…] 

Faren peker på at Krogh har vært et betalende medlem av LO i mange år. 

VG Nett stiller seg i det hele tatt verken direkte eller indirekte kritisk til Hobergs framstilling. 

Når han ikke engang stilles spørsmål, ligger journalistens rolle nær mikrofonstativets. Vi skal 

se nærmere på dette i avsnittet om journaliststemmen. 

 

9.16.4 Gerd Kristiansen: kampen om fortolkningen 

«Du bør snarest beklage dette både i VG og ikke minst gi en tilbakemelding til Marte Krogh,» 

er blant det Hoberg skriver i e-posten. Kristiansen får da også anledning til å beklage, men 

hun «er ikke klar for å beklage noe som helst, når VG ringer henne torsdag kveld». Via 

hovedsakelig direkte tale avviser hun kritikken ved å hevde at Hoberg driver 

stråmannargumentasjon (riktignok uten å bruke det begrepet), og at «livshistorien til datteren 

hans» ikke er relevant – «det innvirker ikke på at hun hever pekefingeren».  

Ut fra svarene er det tydelig at Kristiansen først og fremst kjenner saken fra VG og 

andre nyhetsmedier. Hun garderer seg ved å vise til presentasjonen der: «At hun mener seg 

feilsitert av VG kan ikke jeg svare for. […] Jeg mener uttalelsene hennes, slik de blir fremstilt, 

er en hån» (kursivert her). Her ligger det en potensiell mediekritikk, men i sammenhengen 

framstår det mer som et premiss i forsvaret som det ikke er naturlig å forfølge videre.  

Kristiansen viser også at hun har liten kjennskap til originalintervjuet: «– Det jeg får i 

eposten er livshistorien til datteren hans. Den har ikke stått i bladet Mamma.» Men det har den 

jo; livshistorien utgjør en vesentlig del av portrettintervjuet. I den originale papirversjonen 

bekreftes alle de fire punktene jeg refererte ovenfor, og tre av dem er også helt eller delvis 

kommet med i den forkortete nettversjonen VG Nett har lenka til.  
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Kristiansen bekrefter videre at hun ikke bare uttaler seg på egne vegne, men 

representerer alle LO-medlemmene: «Jeg har sagt hva mine medlemmer mener om å få 

pekefingeren løftet mot seg» (kursivert her). Det er en generaliserende påstand som kan virke 

selvmotsigende, i og med at Krogh selv har vært medlem i LO, og at Kristiansen understreker 

at heller ikke nåværende medlemmer ville fått uttale seg sånn. Utspillet framsetter dermed 

også en indirekte norm for hvilken ideologi et LO-medlem bør ha.  

Selv om Kristiansen selv finner det irrelevant om Kroghs utsagn er tatt ut av kontekst i 

VG, bruker hun samme argument mot Hoberg: «Han [Hoberg] har trukket det jeg har sagt ut 

av sin sammenheng, svarer Kristiansen.» Det kan også virke selvmotsigende. 

Intervjuet visker som nevnt ut skillet mellom Kristiansen og LO. Referansene til 

Kristiansen er med på det: «LO-topp», «LO-nestleder Gerd Kristiansen», «Kristiansen», 

«nestleder i LO, Gerd Kristiansenm» [sic, bildetekst], «nestleder i LO, Gerd Kristiansen», 

«hun», «Kristiansen», «nestlederen», «hun», «Kristiansen», «Kristiansen», «LO-toppen», 

«LO-nestleder Gerd Kristiansen», «hun», «Kristiansen», «Kristiansen». I tillegg viser Hoberg 

til LO fire ganger i det siterte utdraget fra e-posten (inkludert en mellomtittel), og også VG 

Nett trekker inn LO fire ganger i tillegg til de direkte referansene til Kristiansen.  

I innledningen gjengir VG Nett et utdrag av Kristiansens sitater fra den forrige saken. 

Det er først og fremst kraftuttrykkene og personkarakteristikken av Krogh som gjengis her. 

Det er naturlig, siden det er dette Hoberg reagerer på. Men samtidig får nye lesere ikke vite at 

Kristiansens samtidig redegjorde for hva som er «virkeligheten for norske kvinner» etter 

hennes syn, nemlig at mange er dobbeltarbeidende av økonomiske grunner og sliter med å få 

tida til å strekke til. Det argumentet som er mest relevant for å forstå LOs perspektiv, blir altså 

strøket fra en sak som indirekte stiller spørsmål ved Kristiansens rolle i LO. Det kommer 

heller ikke eksplisitt tilbake i det nye intervjuet. 

 

9.16.5 Journaliststemmen: spisser konflikten og ypper til lederstrid 

Journalistenes viktigste rolle i denne saken er å understreke hvor sinte Kristiansen og Hoberg 

er, og å antyde at utspillet kan få konsekvenser for Kristiansens ønske om å bli LO-leder. 

Om Kristiansen heter det at hun «gikk torsdag hardt ut mot Marte Krogh», og at «hun 

slaktet uttalelsene fra Marte Krogh». Journalisten spør videre: «Er det rart av deg å angripe 

henne?» (kursivert her). Med andre ord gjør VG Nett subjektive vurderinger av nivået på 

kritikken, både direkte og indirekte. 

Det samme gjelder kritikken fra Hoberg. «Nå krever pappa Hans Erik Hoberg at hun 

gjør helomvending,» heter det i ingressen, mens han i tittelen «krever unnskyldning». Hoberg 

selv skriver at «Du bør snarest beklage dette både i VG og ikke minst gi en tilbakemelding til 

Marte Krogh» (kursivert her). Journalistene styrker altså den mellompersonlige modaliteten. 

Videre skriver de at «Det falt i særdeles dårlig jord hos Marte Kroghs far», som «går hardt ut 

mot nestlederen», «hudfletter LO-toppen» og «går videre til å hudflette Kristiansen» 

(kursivert her). Hudflettingen består i at Hoberg forklarer hvorfor familien har en au pair, og 

opplyser om at Mamma-artikkelen viser at Krogh passer barnet selv. Journalistene konstaterer 
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også at «Konklusjonen hans er klar» (kursivert her). Alt dette er i tråd med den 

interdiskursive påvirkningen vi kunne observere for anføringsverbene. VG Nett bidrar i høy 

grad til å spisse og understreke kritikken fra Hoberg gjennom journalistenes egen stemme. 

Kristiansen framstilles også som en kategorisk person i imøtegåelsen. Hun «angrer på 

ingen måte», «er ikke klar for å beklage noe som helst» og «avviser farens påstand». Slik 

polariserer VG Nett konflikten maksimalt. Det blir også tydeligere at det er Kristiansen alene 

som er mål for kritikken, og ikke alle andre som har ment omtrent det samme som henne, 

deriblant Lisa Tønne, Eli Rygg, Heidi Thorsplass, mange av VGs lesere og indirekte VG selv.  

I tillegg kopler VG Nett altså konflikten til Kristiansens aspirasjoner mot å bli LO-leder. 

Det skjer først gjennom små hint:  

VG har fått tilgang til en epost han torsdag ettermiddag sendte til Kristiansen, med kopi til LO-

leder Roar Flåthen. I den går han hardt ut mot nestlederen, som nylig kunngjorde at hun ønsker å 

bli leder i LO: (Kursivert her) 

Tråden tas så opp igjen mot slutten av teksten, etter mellomtittelen «– Flåthen er inneforstått 

[sic] med utspillet»: 

LO-leder Roar Flåthen har altså fått en kopi av eposten, men Kristiansen frykter ikke å få en 

reprimande. 

   – Han er fullstendig innforstått med at jeg har gått ut. Jeg kan ikke tenke meg at dette blir noen 

intern debatt hos oss. 

Her presupponerer journaliststemmen at uttalelser av den typen Kristiansen har kommet med, 

normalt kan gi grunn til reprimande. Passasjen forutsetter også at dette er et relevant spørsmål 

å stille. Implikaturen kan da lett bli at Kristiansen er en potensielt løs kanon på LOs dekk. 

Dermed styrkes også den tradisjonelle maktkritiske journalismediskursen.  

 

9.16.6 Fra nettnyhet til papirnotis 

Dette er den eneste av dagens nettsaker i føljetongen som kommer på trykk i papiravisa neste 

morgen, jf. avsnitt 9.9.5. Der pekte jeg på fire interessante trekk ved papirversjonen: For det 

første er papirnyheten betraktelig kortere enn nettversjonen, bare en liten notis. For det andre 

nevnes ikke VG Nett overhodet. For det tredje gjenfortelles historien kronologisk, som en 

liten anekdote. Og for det fjerde anlegger journaliststemmen en litt slentrende og jovial stil. 

Lengden først: 32 avsnitt har blitt til 3. Hvilken informasjon som har overlevd, indikerer 

da hvilket aspekt ved saken som passer best i papiravisa. Vi ser at VG plukker ut Kristiansens 

sitat om at «Det er en hån mot hardt arbeidende kvinner» og Hobergs respons om at «Det du 

siteres på er faktisk en hån mot hardt arbeidende Marte Krogh». Den intuitive motsetningen i 

formuleringene fanger essensen i konflikten, eller rettere sagt konstruerer spørsmålet om 

Krogh arbeider hardt, som konfliktens kjerne via motstridende presupposisjoner om hvorvidt 

Krogh omfattes av begrepet «hardt arbeidende kvinner» eller ikke. Som avslutning gjengis 

Kristiansens imøtegåelse, der hun avviser kritikken både via journaliststemmen («Men LO-

toppen angret intet») og et direkte sitat («– Jeg har ingenting å be om unnskyldning for.») 

Partenes respektive begrunnelser får ikke plass, og heller ikke poenget om at Krogh mener seg 
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misforstått og feilsitert. Den delen av Hobergs argumentasjon som potensielt kunne ha 

underminert papiravisas framstilling av hvem Marte Krogh er, og hva hun egentlig har sagt og 

ment, kommer dermed ikke med.  

Noe som derimot i høy grad kommer med, er koplingen til LO, som nevnes hele fem 

ganger i den korte papirteksten. Papirtittelen bruker til og med LO metonymisk for Gerd 

Kristiansen – «Pappa krever LO-beklagelse» – der nettversjonen eksplisitt fokuserte på 

person: «Pappa-Krogh krever unnskyldning av LO-topp» (kursivert her). Det kan naturligvis 

skyldes det layouttekniske behovet for en kortere papirtittel, men vi kan også skjele til Marina 

Ghersettis (2013:382) funn av at svenske nettaviser fokuserte mer på partiledere i sin 

valgdekning, mens papiravisene fokuserte på partiorganisasjonene (jf. avsnitt 7.2). En tredje 

mulig forklaring kan være at journalister har en tendens til å spisse saken litt mer ved hver 

rekontekstualisering. Det har vi sett mange eksempler på i Krogh-føljetongen, senest i 

nettittelen til denne saken, der Hobergs «bør»-anmodning ble spisset til et krav.222 I 

overgangen til papir blir altså LO-toppen som person videre spisset til LO som organisasjon. 

Det andre poenget, at VG Nett ikke oppgis som kilde i notisen, kan henge sammen med 

at VG Nett selv bare kaller seg «VG» i nettartikkelen: «LO-nestleder Gerd Kristiansen er ikke 

klar for å beklage noe som helst, når VG ringer henne torsdag kveld.» Papirsetningen «Men 

LO-toppen angret intet når VG snakket med henne» er en lettere omskrivning av denne.  

Det er interessant å studere i hvilken grad journalister skiller mellom nett- og 

papirversjonen av mediehuset sitt når de refererer til egen eller motsatt plattform. I disse 

oppfølgingssakene på nett virker det tilfeldig om kildene uttaler seg til «VG» eller til «VG 

Nett». Sakene om Sølje Bergmann og Margrethe Geelmuyden opererer med «VG Nett», mens 

resten omtaler redaksjonen som «VG». Trolig henger dette sammen med at VG i januar 2013 

var i ferd med å slå sammen papir- og nettredaksjonen. Det ble ikke fullendt før 1. september, 

men også tidligere hadde journalistene levert stoff på tvers av plattform (intervju med 

Christian Brændshøi 17.12.2013).  

Jo mer integrert en redaksjon blir, og jo mer av papirstoffet som er tilgjengelig 

(eventuelt avgiftsbelagt) på nett, desto mindre grunn vil det også være til å skille eksplisitt 

mellom nett- og papirutgaven, slik det har vært vanlig tidligere. Per 2014 har både VG, 

Dagbladet og Aftenposten integrerte nyhetsredaksjoner. En stikkprøve fra nettutgaven av 

disse avisene tirsdag 8.4.2014223 viser da også at ingen av dem refererer spesifikt til «VG 

Nett», «Dagbladet.no» eller «Aftenposten.no» når de skal vise til sin egen nettavis i 

brødteksten den dagen, bortsett fra tre tilfeller av standardfrasen «Dagbladet.no kommer med 

mer». Isteden betegner de seg konsekvent henholdsvis «VG» (35 saker), «Dagbladet» (19 

saker) og «Aftenposten» (3 saker).224 VG Nett ble for øvrig omdøpt til bare «VG» på fronten i 

                                                 
222 Ingressformuleringen «nestleder» blir for så vidt også spisset til «topp» i tittelen, men det er ikke på samme 

måte en rekontekstualisering av et utsagn fra en tidligere tekst.  

223 Samtlige saker fra 8.4.2014 og 8.4.2009 er undersøkt via Retriever. 

224 Tallene bekrefter dermed også tidligere funn av at VG-diskursen i høy grad preges av selvreferanser og 

derigjennom implisitt merkevarebygging (Hågvar 2003:101). 
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forbindelse med formatomleggingen 25.3.2014. Gjør vi en tilsvarende stikkprøve fra samme 

dato fem år tidligere (8.4.2009), blir bildet det motsatte: Aftenposten.no viser da til 

«Aftenposten.no» i 12 saker, men aldri bare til «Aftenposten». I én sak brukes riktignok 

«Aftenposten» og «Aftenposten.no» om hverandre. VG Nett viser til «VG Nett» i hele 30 

saker, men til «VG» alene i bare fire. Én sak blander også her. VG og Aftenposten hadde på 

dette tidspunktet separate nett- og papirredaksjoner med hver sine merkenavn (intervju med 

Skjalg Engebø 10.12.2013 og Christian Brændshøi 17.12.2013). Dagbladet hadde derimot 

nettopp fått integrert redaksjon i 2009 (intervju med Frode Hansen 18.12.2013). Nettutgaven 

deres viser til «Dagbladet.no» i 16 saker og «Dagbladet» i 11, altså en langt hyppigere bruk 

av det generelle mediehusnavnet enn konkurrentene oppviser.225 Mye tyder derfor på at måten 

redaksjonen er organisert på, påvirker måten nettavisa presenterer seg selv på.  

I vårt konkrete notiseksempel kan det også tenkes at VG finner det unødvendig å vise 

eksplisitt til nettutgaven, i og med at det som foregikk «på torsdag», altså dagen før, umulig 

kan ha stått i gårsdagens papiravis. Et slikt argument forutsetter en viss sjangerkompetanse 

hos leseren, siden det heller ikke står noe sted at saken overhodet er publisert tidligere. 

Leseren må gjenkjenne at dette er en sak med større nyhetspotensial enn notisformatet skulle 

tilsi, og ut fra det slutte at VG Nett har skrevet mer utfyllende om saken dagen før. Det 

underbygger argumentet om at notiser som oppsummerer gårsdagens nettnyheter, muligens 

kan regnes som en egen papirundersjanger, jf. avsnitt 9.10 og diskusjonen i avsnitt 8.25.1.  

Det tredje poenget jeg nevnte over, er at historien fortelles kronologisk. I avsnitt 9.10 

foreslo jeg at det kunne skyldes behovet for en stram oppsummering av en kompleks sak. 

Samtidig har vi nå sett at også nettnyheten følger samme struktur: Først presenteres debatten 

rundt Krogh, så får vi en reprise av Kristiansens utspill, dernest kommer Hobergs respons og 

til slutt Kristiansens imøtegåelse.226 Nettsakens overordnete struktur er altså beholdt, sterkt 

komprimert, i papirnotisen. Likevel får notisen et tydeligere narrativt forløp enn nettnyheten, 

både på grunn av den stramme formen og fordi sluttpoenget gjengis i preteritum (kursivert 

her): «Men LO-toppen angret intet når VG snakket med henne: – Jeg har ingenting å be om 

unnskyldning for.» Teksten fokuserer mer på hvordan den vesle anekdoten endte til slutt, enn 

på ulike argumenter som kan veies mot hverandre, noe netteksten gir mer rom for.  

Muligens reflekterer tempusskiftet også at nyheten anses som gammel, idet den har vært 

ute på nett dagen før. Vi ser også tegn til at teksten grafisk skiller mellom rekontekstualisering 

av sitater på to nivåer: Kristiansens ferske respons gjengis med replikkstrek, mens det allerede 

rekontekstualiserte sitatet som Hoberg reagerer på, står i anførselstegn.  

                                                 
225 Tallene er ikke korrigert for om sakene også er trykt i papiravisa eller ikke. Trolig viser mange av «VG»- og 

«Dagbladet»-referansene i 2009 til opprinnelige papirsaker. Studien i kapittel 6 viser at Dagbladet 

dobbeltpubliserte mest i 2012 /2013-materialet, og det kan også ha vært tilfelle i 2009. Det blir i tilfelle en 

supplerende forklaring på alle «Dagbladet»-referansene.  

226 Alle disse elementene oppsummeres riktignok i tittel, undertittel og ingress i nettversjonen.  
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Den slentrende og joviale stilen jeg nevnte som siste punkt ovenfor og i avsnitt 9.9.5, er 

også påvirket av originalteksten. Riktignok finner vi i liten grad nøyaktig de samme 

formuleringene, men ordlyden i netteksten ligger nær stilistisk sett (kursivert her): 

Pappa-Krogh krever unnskyldning av LO-topp [Nett] 

Pappa krever LO-beklagelse [Papir] 

 

Det er en hån mot hardt arbeidende kvinner, sa nestleder i LO, Gerd Kristiansen, i et intervju med 

VG på torsdag. [Nett; ytterligere sitater før og etter] 

«Det er en hån mot hardt arbeidende kvinner», sa hun, blant mye annet. [Papir] 

 

Det falt i særdeles dårlig jord hos Marte Kroghs far, Hans Erik Hoberg. [Nett] 

Det falt Kroghs far, Hans Erik Hoberg, tungt for brystet. [Papir] 

 

LO-nestleder Gerd Kristiansen er ikke klar for å beklage noe som helst, når VG ringer henne 

torsdag kveld. [Nett] 

Men LO-toppen angret intet når VG snakket med henne: [Papir] 

Endringene virker primært motivert av å spare plass. Igjen er det likevel slik at papirnotisen 

blir mer preget av denne stilen, siden journaliststemmen dekker en større del av teksten på 

papir (50 % av ordene) enn på nett (24 %).   

I hvilken grad noen av disse observasjonene kan knyttes til tekstnormer for papirnotiser 

som oppsummerer nettnyheter, trenger vi systematiske studier av nettopp denne potensielle 

undersjangeren for å avgjøre. I denne sammenheng nøyer vi oss med å notere at papirnotisen 

er påvirket av stil og struktur i originalteksten, samtidig som hver eneste setning er lettere 

omskrevet når journaliststemmen fører ordet. Nedkortingen fjerner kontekst («Marte Kroghs 

treningstanker» sier ingenting om hva debatten handler om), kildenes begrunnelser (for 

eksempel for hva «hardt arbeidende Marte Krogh» innebærer) og vesentlige 

faktaopplysninger (som at Krogh mener seg feilsitert). Isteden rendyrkes konflikten og det 

implisitt kritiske nyhetspoenget, som understrekes gjennom overleksikalisering av LO-

referanser. 

Statistikken oppsummert i avsnitt 8.25.3 peker mot at abstrakte, konfliktorienterte 

nettnyheter er lite interessante for papiravisene. I så måte er denne notisen et unntak, men 

statistikken kan forklare hvorfor ingen av de andre utspillssakene fikk bli med over til papir. 

Dessuten har vi sett at oppfølgingssakene som tematiserer Kroghs utspill i seg selv, begrenser 

seg til 9. og 10. januar på nett og 10. januar på papir. LO-konflikten tilbyr i større grad en ny 

vinkel på saken, der en ny navngitt eliteperson får kritikk for sine utsagn.  

 

9.16.7 Kort oppsummering 

Med denne oppfølgingssaken har Marte Krogh-føljetongen dreid fra å være en debatt om 

folket mot overklassen og moderne kjønnsroller mot reaksjonære, via å åpne for en 

helsebasert diskusjon om hvordan småbarnsmødre faktisk bør trene, til å handle om den 

potensielt påtroppende LO-sjefens debattstil og – underforstått – lederegenskaper. VG Nett 

gir indirekte ryggdekning til Hobergs kritikk av «LO-toppen», blant annet ved å vende 

påstanden om at VG selv har feilsitert Krogh, til å bli et argument mot Kristiansen. Mens 
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føljetongen en periode luktet på helsediskursen, er vi her tilbake i en tradisjonell 

journalismediskurs, men nå med Kristiansen som representant for makta. Saken bringer til 

veie mange opplysninger som gjør det mulig for trofaste lesere å se på Kroghs angivelige 

utspill med nye øyne, og den fortsetter dermed trenden med at nettutgaven er mer åpen for 

alternative forståelser av saken enn papiravisa er. Disse opplysningene kommer ikke med når 

papiravisa komprimerer saken til en notis neste dag – den vektlegger at Hoberg stiller 

spørsmål ved LO-nestlederens integritet. 
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Figur 9.12: Oppfølgingssak 6, VG Nett 15.1.2013. Verbalteksten gjengis i vedlegg 3  
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9.17 Oppfølgingssak 7, nett: VG Nett møter kjendiser 

Etter LO-feiden lar VG Nett saken ligge i fem dager. Men om kvelden 15. januar, klokka 

21.52, publiseres den siste saken i føljetongen (figur 9.12).227 Anledningen er at Petter 

Stordalen holder åpningsfest for sitt nye hotell på Tjuvholmen i Oslo, og dit kommer Marte 

Krogh, Jan Haudemann-Andersen og en rekke andre kjendiser. VG Nett har tatt oppstilling 

utenfor hotellet og intervjuer kvinnelige gjester om hvorvidt norske kvinner bør ta seg 

sammen og trene mer. Krogh og Haudemann-Andersen vil ikke snakke med pressen, men 

saken vinkles likevel på dem: 

Marte Krogh på kjendisfest etter mamma-debatt [Tittel] 

 

** Unngikk pressen på Stordalens storslagne hotellfest [Undertittel 1]  

** – Selv har jeg ikke klart å trene, sier Ellen Arnstad [Undertittel 2] 

 

Etter forrige ukes debatt om småbarnsmødre og trening dukket Marte Krogh (37) opp på 

kjendisfest på Tjuvholmen, men debatten ville hun ikke snakke om. [Ingress] 

Teksten er skrevet etter mal av andre rapporter fra kjendistilstelninger, det vil si at kjendisene 

presenteres etter tur og uttaler noen linjer hver. Kjendisdiskursen preger teksten både visuelt 

og verbalt. Seksjoneringen underbygger dette; saken sorterer under «Rampelys», mens resten 

av oppfølgingssakene står i nyhetsseksjonen. Hotellåpningen ble ikke omtalt i papiravisa, noe 

som er konsistent med de statistiske funnene av at nettavisene er mer kjendisorienterte, og at 

slikt nettstoff sjelden kommer på trykk neste dag. Vi husker fra avsnitt 8.5 at det handler om 

både målgruppe og eksklusivitet.  

 

9.17.1 Visuell presentasjon: unnvikende Krogh vs. poserende kjendiser 

Saken inneholder fire stillbilder og én video.228 Hovedbildet er narrativt og viser Jan 

Haudemann-Andersen og Marte Krogh i halvfigur på vei bortover fortauet mot hotellet. De 

beveger seg fra høyre til venstre i bildet, med Haudemann-Andersen som anfører. Han bruker 

høyre hånd til å holde jakka igjen i halsen, mens han trekker Marte Krogh etter seg med den 

venstre. Avstanden mellom dem er såpass stor at vi forstår de holder et høyt tempo. Krogh 

virker noe mer avslappet og holder en slags veske i venstre hånd. Ingen av dem ser mot 

fotografen; Haudemann-Andersen stirrer i den retningen han er på vei, mens Krogh har slått 

blikket ned. Særlig Haudemann-Andersens ansiktsuttrykk tyder på at han er litt stressa og har 

dårlig tid. Begge er pyntet til fest, han i svart og hun i hvitt.  

                                                 
227 Da dementiet var et faktum to uker seinere, ble følgende avsnitt lagt inn først i ingressen, jf. figur 9.12:  

«VG beklager: I denne artikkelen henvises det til at Marte Krogh i et intervju med Mamma har sagt at norske 

småbarnsmødre burde ta seg sammen og trene mer. Hun har ikke formulert seg slik. VG beklager å ha tolket 

utsagnet «man må jo bare ta seg sammen» til å bety at Marte Krogh løfter en pekefinger mot andre kvinner, uten 

å spørre henne om det var det hun mente. (1. februar 2013).» 

Samme formulering ble også lagt inn først i åpningssaken, men ikke i noen av de andre oppfølgingssakene. 

228 I faksimilen (figur 9.12) har jeg plassert videoen nederst til høyre for å få plass til den. Originalt ligger den 

helt nederst i saken, under brødteksten. 
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Med en verbalkontekst som forteller at Krogh «dukket opp», men «unngikk pressen», 

leser vi fort den transaksjonelle prosessen som at paret skynder seg forbi pressen, framfor at 

paret skynder seg til hotellet. Bildeteksten bekrefter at de «hastet forbi VG uten å svare på 

noen spørsmål». Hånda Haudemann-Andersen holder for brystet, havner omtrent i det gylne 

snitt og tiltrekker seg mye oppmerksomhet mot den mørke bakgrunnen. Det gir et lukket 

kroppsspråk som i sammenhengen kan tolkes som en måte å verge seg på, i likhet med de 

unnvikende blikkene.  

Høyre–venstre-dimensjonen i bildet etablerer Haudemann-Andersen som gitt 

utgangspunkt og Krogh som ny og potensielt kontroversiell informasjon. Det rimer bra med 

den identiteten som er konstruert rundt henne i denne saken, nemlig at hun primært er 

samboeren – om ikke kona – til den reaksjonære milliardæren som allerede er godt plassert i 

pressen via barnevognutsagnene i 2008. At Haudemann-Andersen dessuten ser ut til å trekke 

Krogh etter seg, underbygger forstillingen om en trofékone som er med på slep.   

De andre bildene i saken er av en helt annen karakter. De er konseptuelle bilder i samme 

tradisjon som de oppstilte kjendisbildene av Marte Krogh som vi har sett i alle de andre 

sakene.  Etter tur stiller Ellen Arnstad med ektemannen Stein Støa, Janne Formoe og 

Elisabeth Andreassen opp og smiler til fotografen, de to sistnevnte med yttertøyet på. Bildet 

av Andreassen er størst, noe som kan henge sammen med at hun er den som er nærmest å si 

noe kontroversielt. Det kommer jeg tilbake til.  

Nederst i saken ligger en video der festarrangøren Petter Stordalen og kona Gunhild 

Stordalen er intervjuet. Stillbildet viser de to i portrettformat. Disse er ikke intervjuet om 

Krogh-saken; isteden gratulerer journalisten Gunhild med bursdagen. «Petter Stordalen gir 

ikke bursdagsgave til kona Gunhild Stordalen,» heter det i bildeteksten. Her er 

kjendisdiskursen rendyrket. 

Det visuelle inntrykket er altså todelt: På den ene siden får vi sjangersignaler om en 

ordinær kjendisreportasje fra den røde løperen (som for anledningen var gullfarget, får vi 

vite), men på den andre siden antyder hovedbildet et mer kritisk nyhetspoeng der finansfrue 

Marte Krogh og hennes dominerende samboer Jan Haudemann-Andersen prøver å rømme 

unna sine skandaløse uttalelser. 

 

9.17.2 Stemmer og struktur: debatten som ramme og rød tråd 

Journalisten legger minimal vekt på hotellåpningen. Bare den aller første setningen i 

brødteksten handler om den: «Tirsdag kveld samlet en rekke finansfolk og kjendiser seg for å 

feire åpningen av Petter Stordalens nye luksushotell.» Resten av brødteksten dreier seg om 

Krogh-saken, med innslag av kjendissladder.  

Som i de fleste andre oppfølgingssakene får vi også her et kort referat av 

problemstillingen innledningsvis. Når verken Krogh eller Haudemann-Andersen vil la seg 

intervjue, velger journalisten isteden å rekontekstualisere sitater fra tidligere tekster, både 

direkte og indirekte. Deretter siteres Ellen Arnstad, Janne Formoe, Elisabeth Andreassen og 

Vanessa Rudjord direkte, i den rekkefølgen. Saken avsluttes, slik vi også har sett mange 



397 

 

eksempler på tidligere, med å gjenta poenger fra tidligere tekster i føljetongen: først Lisa 

Tønnes utsagn om at hun ikke trodde damer med slike holdninger fikk lov til å snakke høyt av 

mannen sin, dernest Hans Erik Hobergs kritikk av Gerd Kristiansen, og til slutt – ikke 

overraskende – Jan Haudemann-Andersens uttalelse fra 2008 om at han ikke triller 

barnevogn. Under brødteksten finner vi så den nevnte videoen av Stordalen-paret.  

VG Nett presiserer at «[Krogh] og ektemannen [sic] kom etter at all presse bortsett fra 

VG hadde gått, og dørene inn til festen hadde stengt. […] Resten av gjestene møtte pressen på 

den gullfargede løperen utenfor hotellet». Det betyr at de andre kildene er intervjuet om 

Kroghs uttalelser før Krogh selv møtte opp, noe som tyder på at denne vinklingen var planlagt 

fra begynnelsen av.229 Hotellåpningen ble dekket av mange medier, blant annet Dagbladet.no, 

DN.no, E24.no og TV2.no, men det er bare VG Nett som kopler den til Marte Krogh og i det 

hele tatt nevner hennes navn. Det kan tyde på at VG Nett fortsatt føler sterkt eierskap til saken 

og anser den som en etablert knagg å henge andre nyhetspoenger på. Ikke minst gir det VG 

Nett en vinkling konkurrentene ikke har. Dagbladet.no forsøker til sammenlikning å skape en 

rød tråd i kjendisintervjuene sine ved å spørre alle om de noensinne har stjålet noe, siden 

hotellet ligger på Tjuvholmen. Senere på kvelden (kl. 23.16) publiserte for øvrig samme VG 

Nett-journalist en Krogh-fri, rendyrket kjendisreportasje på VG Netts undersite Minmote.no: 

«Sjekk designerkjolene på Stordalens kjendisfest». Innen en seksjon som er viet til kjendis- 

og motediskurser, er en original vinkling muligens mindre påkrevd. 

 

9.17.3 Ellen Arnstad, Janne Formoe, Elisabeth Andreassen og Vanessa Rudjord: med 

blikk for fallgruvene  

De fire muntlige kildene kan med fordel behandles under ett, for de gir ganske korte og 

likelydende kommentarer. Mest slående er det at de forsøker å svare imøtekommende på 

journalistens spørsmål, men uten å ta stilling i saken. Det kan dels være fordi de er i en 

situasjon der det ikke er forventet at man skal gå ut med sterke meninger i pressen, men heller 

la seg bli omtalt for sine flotte kjoler og gode humør. Men det kan også tenkes at posisjonene i 

debatten begynner å føles veldig låst. Den som tar stilling, risikerer nå å bli tatt til inntekt for 

enten den nedlatende Marte Krogh på den ene siden eller den nedlatende Gerd Kristiansen på 

den andre. At Marte Krogh dessuten deltar på det samme arrangementet, gjør det trolig enda 

mindre attraktivt å kritisere henne i et så umiddelbart medium som nettavisa er. 

 Se og Hør-redaktør Ellen Arnstad «innrømmer at hun selv ikke har vært spesielt flink 

med treningen etter at hun ble mamma igjen»: 

– Vi kvinner bør bli flinkere til å heie på hverandre og respektere at vi tar ulike valg i livet. Men 

jeg har ikke greid å trene noe særlig etter at jeg ble mor, selv om jeg alltid har et håp om å få det 

til. 

   – Og det er vel det Marte mener – at vi innimellom kan ta oss sammen og trene litt. Men det er 

ikke alltid det blir tid til det, og pytt pytt – det gjør da ingen ting, fortsetter Arnstad. 

                                                 
229 Journalisten kan naturligvis ha spurt om mange andre ting også, men hun har like fullt konsekvent tematisert 

Krogh i intervjuene. 
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Ikke noe av dette er i stand til å provosere i den ene eller andre retningen, men det blir heller 

ikke særlig klart hva Arnstad mener. Ytringen om at kvinner må heie mer på hverandre og 

respektere hverandres valg, kan tolkes både som at Krogh burde unngå å kritisere andre 

kvinner, og som at andre kvinner burde respektere Kroghs livsstil og heie henne fram – 

eventuelt begge deler. Adversativkoplingen «Men» signaliserer så at Arnstads mangel på 

trening står i motsetning til oppfordringene om å heie hverandre fram, noe som peker mot at 

den første setningen skal leses i Kroghs favør. Så følger en parafrasering av Kroghs utsagn 

med betydelig svekket mellompersonlig og ekspressiv modalitet («at vi innimellom kan ta oss 

sammen og trene litt», kursivert her), før avslutningen bagatelliserer problemstillingen. Både 

Krogh og hennes kritikere kan dermed nikke anerkjennende.  

Om Arnstad har ment å uttrykke en viss støtte til Krogh, tåkelegges dette ytterligere ved 

at VG Nett konstaterer at «Hun får støtte av skuespiller Janne Formoe». Formoe inntar nemlig 

en enda mer ufarlig mellomposisjon: 

– Det er fint å trene, men man skal ikke bli fanatisk, mener hun. 

   – Bør norske kvinner ta seg sammen og trene mer? 

   – Nei, det synes jeg ikke. Det blir opp til hver enkelt. Man må spise litt sjokolade også, ler 

Formoe. (Kursivert i originalen) 

Elisabeth Adreassen er nærmest å ta skrittet ut i farefullt terreng. Hun «vil først ikke 

kommentere debatten rundt Kroghs uttalelser, men sier deretter følgende»: 

– Det eneste jeg kan si er at hvis man virkelig vil trene, men ikke har tid på grunn av barn, jobb og 

den slags ting, så går det helt fint an å gjøre øvelser hjemme i stua. Da trenger man ikke dra noe 

sted for å trene. 

   – Så du mener alle har tid til trening? 

   – Nei, det sier jeg ikke. Bare at man kan trene hjemme hvis man har mye å gjøre i hverdagen. 

(Kursivert i originalen) 

Journalisten forsøk på å parafrasere utsagnet som en generalisering om at alle har tid til å 

trene, viser at de kritiske spørsmålene ikke er langt unna, og at det gjelder å trå varsomt. At 

Andreassen først ikke vil si noe om saken, reflekterer også at den kan være et minefelt.  

Den siste kilden, Costume-redaktør Vanessa Rudjord, uttaler seg minst normativt av alle 

ved å erklære hele problemstillingen for privat, noe som gjengis først i indirekte tale og så i 

direkte, supplert med at «jeg synes jeg klarte meg greit selv».  

I den grad intervjuene bidrar med ny og relevant informasjon i saken, må det være at de 

bekrefter hvilken sosial balansegang kjendisene må følge for å framstå som ukontroversiell i 

dette spørsmålet. Samtidig bidrar saken til å holde problemstillingen varm. Når «– Selv har 

jeg ikke klart å trene, sier Ellen Arnstad» trekkes fram som et av to hovedpunkter i 

undertittelen, konstruerer VG Nett en sammenheng mellom at «Marte Krogh [deltar] på 

kjendisfest etter Mamma-debatt» (tittel), at hun «unngikk pressen på Stordalens storslagne 

hotellfest» (undertittelens punkt 1) og at Arnstad og muligens andre festdeltakere ikke følger 

Kroghs oppfordring (undertittelens punkt 2). Implikaturen blir at Krogh er presset, også av 

sine egne – selv om intervjuene hver for seg like gjerne kan leses som en bagatellisering av 

hele saken.   
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9.17.4 Petter og Gunhild Stordalen: irrelevante, men forelskete velgjørere 

Intervjuet med arrangørparet er på et snaut minutt og avslører at Petter Stordalen ikke skal gi 

bursdagsgave til kona Gunhild. Tonen er feststemt og lattermild, og begge skryter av 

partneren. Gunhild sier at den beste gaven hun kan få, er en glad mann, mens Petter erklærer 

at han uansett aldri kan overgå den gaven det var å møte Gunhild, og at de derfor er enige om 

å donere penger til veldedige formål isteden. Intervjuet har ingenting med hotellåpningen å 

gjøre, og heller ikke med Krogh-saken, men bidrar til nok en original VG-vinkel på 

åpningsfesten. Videoen blir for øvrig også lenket til i den kjoleorienterte Minmote-saken. At 

samme journalist har turnert to parallelle saker innenfor hver sin seksjon og diskurs, er nok en 

delforklaring på at dette intervjuet dukker opp i Krogh-saken og styrker det kjendisdiskursive 

aspektet ved den. 

 

9.17.5 Journaliststemmen: selvmotsigende premissleverandør 

I en sak der hovedpersonene ikke vil uttale seg og resten av kildene bare gir diplomatiske 

svar, blir innrammingen via journalistens stemme grunnleggende for tekstmeningen. Ikke 

minst gjelder det framstillingen av hva debatten dreier seg om: 

Den siste tiden har debatten rast både i VG og i sosiale medier etter at Krogh uttalte at norske 

småbarnsmødre burde ta seg sammen og trene mer i et intervju med magasinet «Mamma». 

VG legger altså – helt eksplisitt – som premiss at Krogh har bedt norske småbarnsmødre ta 

seg sammen. Umiddelbart etterpå siteres imidlertid Jan Haudemann-Andersen på det 

motsatte: 

Haudemann-Andersen har selv tatt samboeren i forsvar og mener hun er feilsitert i VG. 

   – Hun har aldri sagt «ta dere sammen». Hun har sagt «man må ta seg sammen» med henvisning 

til seg selv for å orke og trene. (...) Dette var et forsøk på å si at når man ikke har sovet om natten, 

så er det slitsomt å trene. Men at dersom man finner ork til det, så gir det overskudd. Det var ment 

som et tips til andre mødre, uttalte han til VG da debatten raste som verst.  

I sammenhengen kan dette bare bety at Jan Haudemann-Andersen ikke har noen troverdighet. 

Koplet med hovedbildet og understrekingen av at han og Krogh forsøkte å unngå pressen, 

framstår utsagnet som en bortforklaring. Når journalistens og kildens stemme står mot 

hverandre, vinner journalistens, iallfall hos modelleseren. 

VG Nett har i to av de tidligere sakene skrevet at også Krogh selv mener seg feilsitert, 

riktignok med uklar kildereferanse. Den opplysningen er holdt utenfor her. VG Nett lenker 

heller ikke til saken der Haudemann-Andersen erklærer Krogh feilsitert, men prioriterer å 

lenke til åpningssaken, Geelmuydens forsvar og de to sakene om Gerd Kristiansens utspill. 

Det gir påstanden om feilsitering mindre tyngde. 

Dette blir den fjerde oppfølgingssaken som forteller at Marte Krogh kan ha blitt 

misforstått og feilsitert i VG, uten at det følges opp journalistisk. Det ser ut til å ha etablert 
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seg en norm om at påstanden gjerne kan gjengis for å skape balanse i framstillingen, men at 

VG Nett ikke bør etterprøve den eller spørre hvilke konsekvenser det har om den er sann.230 

Siden kildene som er intervjuet, ikke er synderlig engasjert i debatten, er det avgjørende 

for journaliststemmen å overbevise modelleseren om at debatten likevel er stor og viktig. 

Derfor heter det at debatten har «rast», og de unnvikende intervjusvarene blir etterfulgt av en 

forsikring om at «Reaksjonene har i alle fall ikke latt vente på seg siden Kroghs intervju stod 

på trykk» (kursivert her). Sammendraget av reaksjonene fokuserer på spissformuleringene til 

Lisa Tønne og Gerd Kristiansen, og det er vanskelig for nye lesere å forstå de underliggende 

argumentene deres. Kristiansen blir for øvrig feilsitert idet «et [sic] hån mot hardt arbeidende 

kvinner» (kursivert her) blir gjengitt som «et [sic] hån mot arbeidende kvinner» generelt. 

Dermed svekkes fokuset på kvinners dobbeltarbeid, og det virker som om Kristiansen mener 

Krogh håner alle kvinner som har jobb. Til sist minnes leseren på at Haudemann-Andersens 

kjønnsrollesyn også er relevant for debatten, angivelig fordi det ikke er første gang paret får 

medieoppmerksomhet. I kontekst med Lisa Tønnes sitat om at hun ikke visste at kvinner som 

Krogh fikk lov til å snakke høyt av mannen sin, forstår modelleseren likevel at utsagnet om 

trening skal forstås innenfor en ramme av reaksjonære og provoserende kjønnsroller. Slik 

sannsynliggjøres påstanden om en opphetet debatt, men hva debatten konkret gikk ut på, er 

det vanskeligere å få grep om uten å klikke seg videre inn i arkivet. 

Lenken som heter «Slik svarte VG-leserne Marte Krogh!» leder ikke til nettprotokollen, 

slik vi skulle tro, men til en VG+-side som i skrivende stund ikke eksisterer lenger. 

Sammenliknet med de formuleringene som tidligere har ledet til protokollen («Hvordan 

kombinerer du småbarn og trening? Si din mening her!» etc.), får vi nå inntrykk av at debatten 

er avsluttet for VG-lesernes del. Saken har heller ikke kommentarfelt. Ingressen refererer 

tilsvarende til «forrige ukes debatt».  

Vi kan jo spørre oss hvorfor VG Nett velger å trekke opp igjen en debatt som angivelig 

er over, og som heller ikke tas nevneverdig videre i intervjuene. Svaret ser dels ut til å være at 

den tilbyr en rød tråd i kjendisintervjuene, som tidligere nevnt. Dels er saken også med på å 

bygge VG Netts image, siden den minner leseren på avisas rolle i samfunnsdebatten. 

Journaliststemmen understreker tidlig i teksten hvilken innsats VG Nett selv har lagt ned i 

saken: 

Krogh ville imidlertid ikke kommentere debatten da hun møtte VG tirsdag kveld. Hun og 

ektemannen kom etter at all presse bortsett fra VG hadde gått, og dørene inn til festen hadde 

stengt. Hverken hun eller samboeren svarte på noen av spørsmålene til VG. (Kursivert her) 

VG Nett står altså utrettelig igjen og venter når konkurrentene gir opp, får til et møte og stiller 

mange spørsmål. Hvis bildeteksten har rett i at paret «hastet forbi VG uten å svare på noen 

spørsmål», kan det kanskje diskuteres i hvilken grad Krogh egentlig har «møtt» VG. 

Passasjen understreker likevel at journaliststemmen etablerer seg selv som en sentral aktør i 

saken og forsøker å styrke sin journalistiske etos. Som nevnt i avsnitt 9.16.6 har VG lang 

                                                 
230 Jeg minner om at dementiet som står først i ingressen på faksimilen (figur 9.12), ble påført senere.  
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tradisjon for å være tydelig til stede som aktør i egne tekster og bygge opp merkevaren på den 

måten (Hågvar 2003:337). 

 

9.17.6 Kort oppsummering 

Selv om debatten anses som avsluttet, benytter VG Nett anledningen til å ta opp tråden når 

Marte Krogh må vise seg offentlig sammen med en mengde kjendiser. Vinklingen er planlagt, 

og kan være gjennomført dels for å få en rød tråd i kjendisintervjuene, dels for å minne om 

VG Netts eierskap til saken. I saken smelter den kritiske nyhetsdiskursen, inkludert referanser 

til den utrettelige revolverjournalist, sammen med den mer lettbeinte kjendisdiskursen. 

Nyheter der intervjuobjektet nekter å svare på kritiske spørsmål og dermed indirekte bekrefter 

at journalisten har et poeng, kan sies å utgjøre en nyhetssjanger i seg selv, og det samme kan 

nyheter som presenterer en serie kjendisintervjuer fra den røde løperen. Denne teksten er en 

hybrid mellom de to.  

 

9.18 Oppsummering av nettavisas sjangere og diskurser 

Som i papiravisa får den elitekritiske nyhetsdiskursen, som jeg også kaller 

journalismediskursen, en viss plass i nettnyhetene. Men den arter seg annerledes. De eneste 

grasrotkildene som reiser bust mot eliten, er to anonyme damer som siteres kort fra 

protokollen i den første saken, og som brukes som motvekt til artikkelens hovedvinkling. Og 

når Gerd Kristiansen forsøker å stemme i og støtte det folkelige opprøret, vendes kritikken 

raskt mot henne selv, siden hun er en maktperson. Journalismelogikken består, men den 

rammer LO-toppen og ikke finansfruen, og «den lille mann» som får VG Netts sympati, er 

ikke så liten likevel, men far til den første skurken i føljetongen. Ingen av nettjournalistene 

forsøker å spore opp en overarbeidet trebarnsmor og skildre hennes utmattende hverdag.  

Det betyr ikke at «vanlige folk» ikke er representert. De dukker derimot opp som 

representanter for en trenings- og helsediskurs som vi kjenner blant annet fra VG Netts 

betalingstjeneste Vektklubb.no. I motsetning til papirutgaven har nettutgaven tilbakevendende 

innslag av oppfordringer og råd om hvordan småbarnsmødre skal få trent mer. Det innebærer 

også at det framkommer flere kilder som aktivt støtter Marte Krogh i sak, og ikke bare 

forsvarer hennes rett til å ytre seg, slik Traaseth gjør på papir. I forlengelsen av dette ser vi 

også at nettavisa gang på gang nevner at Krogh hevder seg misforstått og feilsitert i VG, og at 

hun mente å snakke om egne treningsvaner – riktignok uten at VG Nett selv følger dette 

sporet videre.  

Likestillingsdiskursen forekommer også i nettartiklene, først og fremst gjennom 

artikkelen som antyder at 1 av 3 norske menn objektiviserer kvinners utseende og vil ha dem 

slankere. Også de tilbakevendende stikkene til Jan Haudemann-Andersen, som ikke liker at 

menn triller barnevogn, trekker på en slik diskurs. Likestilling og feminisme er likevel ikke 

noen utpreget tematikk i sakene, og helsediskursen står langt sterkere sett under ett.  
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Dessuten trekker nettsakene i høy grad på en kjendisdiskurs, ikke minst visuelt. Til 

sammenlikning finner vi ingen papirsaker som opphøyer kjendisrollen og indirekte 

legitimerer valget av intervjuobjekter gjennom den (jf. VG Netts intervjuer med særlig Sølje 

Bergmann, Ellen Arnstad, Janne Formoe, Elisabeth Andreassen og Vanessa Rudjord). 

Kan vi så sortere nettsakene i ulike sjangere? De fleste av dem har et innhold og en 

struktur som minner om papiravisas intervju med Anita Krohn Traaseth: En person som er 

mer eller mindre kjent fra før, kommer med et utspill i debatten og løser dermed det 

påtrengende problemet «hvordan få fram flere meninger i saken». Fem av de sju 

oppfølgingssakene er slike utspill/respons-saker: «Støtter Kroghs mammautspill», «Marte 

Kroghs samboer: Et velmenende råd», «LO-topp: – Hån mot hardt arbeidende kvinner», 

«Margrethe Geelmuyden forsvarer Krogh: – Hva om disse hadde sagt det samme?», «Pappa-

Krogh krever unnskyldning av LO-topp». Vi har sett at strukturen er relativt lik i disse 

tekstene: Den nye kilden og meningen løftes fram i tittel, ingress og hovedbilde, deretter 

åpnes brødteksten med et kort referat av debatten før de nye argumentene utdypes. Sakene 

rundes av med mindre relevante kilder, eventuelt Jan Haudemann-Andersens intervju fra 

2008. I motsetning til papirartikkelen preges nettartiklene av rekontekstualiserte utdrag fra 

tidligere saker, først og fremst andre meninger. 

Artikkelen «1 av 3 menn mener mødre trener for lite» kan plasseres i en annen 

nyhetssjanger, nemlig meningsmålingen med ekspertkommentarer. Her er det påtrengende 

problemet «hvordan presentere folkemeningen og forklare den», altså et liknende 

utgangspunkt som papiravisas caseoppslag, men løst på en annen måte. Sjangeren preges av 

argumentative og eksplikative sekvenser, pluss deskriptive presentasjoner av tall. Tall fra den 

samme spørreundersøkelsen ble også presentert på papir, men da som små, fragmenterte 

faktablokker integrert i caseoppslaget og Traaseth-saken uten ekspertkommentarer.  

Den siste saken, «Marte Krogh på kjendisfest etter mamma-debatt», er som nevnt en 

hybrid mellom det vi noe fortegnet kan kalle «skandalisert intervjuobjekt prøver å unndra seg 

kritiske spørsmål»-sjangeren og «kjendiser uttaler seg på rød løper»-sjangeren. Det 

påtrengende problemet ser ut til å være «hvordan illustrere at en taus, omdiskutert kilde 

vender tilbake til offentligheten».  

Sett under ett er det dermed særlig tre forhold som særpreger nettsakene: 

For det første er det en klar overvekt av utspill/respons-saker, mens papiravisa bare 

hadde én slik. Dette er saker som i utgangspunktet ikke krever stort mer enn en telefon til en 

kilde som journalisten av erfaring eller via f.eks. sosiale medier vet vil reagere på en bestemt 

måte. Derfor kan redaksjonen presentere en serie separate reaksjoner på kort tid og dermed få 

kartlagt de viktigste posisjonene i debatten før neste dags papiravis er klar. Hvert utspill 

kvalifiserer til én sak, der den nye reaksjonen rammes inn av et tilpasset sammendrag av 

konflikten.  

For det andre er det særlig kjendiser og offentlige personer som står bak utspillene på 

nett, mens papiravisa oftere lager mer tidkrevende caseoppslag med «vanlige folk» i 

hovedrollen. Når grasrotkilder opptrer i nettartiklene, blir de nedprioritert. Nettsakene preges 
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tilsvarende av konseptuelle arkiv- og illustrasjonsbilder, mens det narrative reportasjebildet i 

dette tilfellet står sterkere på papir, slik også statistikken i avsnitt 8.19.3 viste. Den løpende 

deadlinen på nettet er trolig den beste forklaringen på dette også – det er viktigere å få 

reaksjonen ut fort enn å vente på at en fotograf skal komme tilbake med nye bilder av kilden. I 

denne føljetongen er det bare to saker som har ferske bilder, og de stammer fra større 

arrangementer med forutsigbart journalistoppbud. Gerd Kristiansen og Erna Solberg er 

fotografert fordi VG likevel var til stede under NHOs årskonferanse og skulle dekke den for 

papiravisa, mens kjendisene på Stordalen-festen samtidig var tiltenkt en kjolespesial på 

Minmote.no.  

For det tredje forteller nettartiklene en mer fragmentert og ambivalent historie enn 

papirtekstene gjør. VG Nett undergraver i praksis sin egen vinkling i åpningssaken gjennom å 

åpne for trenings- og helsediskurser, ikke minst ved selv å lenke til vektklubbens råd om 

hvordan nybakte mødre kan få flatere mage. Den eneste sentrale kilden som fortsetter å 

kritisere Krogh etter mal av åpningssaken, møter massiv motbør. Påstanden om at VG har 

feilsitert Marte Krogh, åpner også for alternative perspektiver på saken, sammen med blant 

annet Hans Erik Hobergs detaljerte forsvar for dattera. Ikke noe av dette finner veien til papir, 

der er fortellingen mer konsistent og på sitt vis koherent – men dermed også mer ensidig. 

Forskjellen kan henge sammen med at det står ti forskjellige journalister bak de sju 

oppfølgingssakene på nett, der bare én av dem er involvert i to saker, mens alle papirsakene 

blir dekket av de samme to journalistene, som også var involvert i åpningssaken. Men det kan 

også tyde på at nettjournalistikken generelt er mer fragmentert enn papirjournalistikken, slik 

mine informanter selv har vært inne på.  

I neste avsnitt skal jeg oppsummere forskjellene og likhetene mellom papir- og 

nettdekningen mer systematisk, og diskutere hvilke konsekvenser sjangerforskjellene mellom 

de to plattformene kan ha i praksis. 

 

9.19 Konklusjon: sjangerforskjeller og konsekvenser av dem 

Tabell 9.8 oppsummerer de viktigste forskjellene mellom papir- og nettdekningen av Marte 

Krogh-saken i VG. Som analysene har vist, er totalbildet langt mer komplekst enn tabellen 

antyder, men her framhever jeg de motsetningene jeg ser klarest tegn til.  
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 Papir Nett 

Kilder og stemmer Grasrotkilder. Vanlige folk, 

provoserte småbarnsmødre og 

-fedre.  

Elitekilder. Kjendiser og 

familiært eller profesjonelt 

involverte. 

Struktur og stil Journaliststemmen innleder 

sitatene og veksler med kilden 

om å presentere dennes 

erfaringer og meninger. Stilen 

kan være personlig, særlig 

innledningsvis. I det 

dominerende caseoppslaget 

har journalisten ordet i 40 % av 

teksten. Bare original tekst.  

Journaliststemmen er mer 

nøktern og brukes i større grad 

til å oppsummere tidligere 

saker i serien. I de 

dominerende utspillssakene 

har journalisten ordet i mellom 

22 % og 28 % av teksten. Til 

dels ordrette gjentakelser fra 

sak til sak. 

Metode Feltarbeid med observasjon i 

hovedoppslaget. 

Bare unntaksvis observasjon og 

feltarbeid. 

Innhold Observerte fakta, rapporterte 

erfaringer, råd og forklaringer. 

Sekundært personlige 

meninger. Utelater informasjon 

som bryter med diskursen.  

Personlige meninger og utspill. 

Åpner for synspunkter og 

opplysninger som bryter med 

den opprinnelige diskursen, 

men tar ikke nødvendigvis 

konsekvensene av dem. 

Diskurs og perspektiv Koherent og ensidig.  Fragmentert og motstridende. 

Byline Samme journalister. Forskjellige journalister. 

Visualisering Narrative reportasjebilder av 

småbarnsforeldre, sekundært 

dekontekstualiserte portretter. 

Aldri Krogh. 

Konseptuelle arkiv- og 

illustrasjonsbilder, ofte med 

kjendiskontekst. Alltid Krogh, 

da i rollen som posør.  

Titler Uklar avsender. Kildenes og 

journalistens stemme smelter 

sammen. På fornavn med 

«Marte». 

Klart skille mellom kildenes og 

journalistens stemme. 

Etternavn eller fullt navn på 

Krogh.  

Grep for å beholde eierskap til 

saken 

Caseoppslag, kommentar, egen 

vignett, utvalgt leserrespons fra 

nett.  

Leserprotokoll (også som 

kildebank), interne lenker og 

eksplisitte selvreferanser. 

Informasjon om at Krogh 

mener seg misforstått og 

feilsitert 

Nei. Ja, i fire av sju saker. 

Tabell 9.8. Noen motsetninger mellom VGs papir- og nettdekning av Marte Krogh-saken 
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9.19.1 Hvilke forskjeller fant vi? 

Vi kan nå svare på problemstillingen fra innledningen. Det første spørsmålet lød: Hvordan 

skiller oppfølgingssakene på VG Nett om Marte Krogh seg fra oppfølgingssakene i VGs 

papirutgave, særlig med henblikk på representerte diskurser og tilførte 

bakgrunnsopplysninger? 

Papirsakene preges av tre diskurser som i sammenhengen er kompatible med hverandre, 

i den forstand at de bygger opp under et felles standpunkt i debatten: Journalismediskursen 

legitimerer «den lille mann»s kamp mot eliten, likestillingsdiskursen forutsetter at mødre skal 

være i arbeid og dele husarbeid og barnepass med far, og selvhjelpsdiskursen søker å styrke 

vanlige mødres selvtillit og dempe forventningspresset. Tekstene forteller ingenting om Marte 

Kroghs situasjon, utover å minne om at hun er en fiolinist og milliardærfrue som har 

vaskehjelp, au pair og personlig trener. De forteller heller ikke at hun er feilsitert i 

åpningssaken og mener seg misforstått. Dermed videreføres i all hovedsak det samme 

standpunktet som indirekte fremmes i åpningssaken, nemlig at eliten, her representert ved 

finansfruen Marte Krogh, har en kunnskapsløs og nedlatende holdning til vanlige folks liv. 

Nettsakene preges derimot av tre diskurser som i sammenhengen ikke uten videre er 

kompatible. Journalismediskursen finnes også her, men det varierer om den konstruerer 

Krogh, «1 av 3 menn» eller Gerd Kristiansen som skurken i fortellingen. Samtidig er 

helsediskursen tungt inne og legitimerer idealet om at småbarnsmødre bør holde seg i form, 

noe som taler til Kroghs fordel.  I tillegg ser vi en tilbakevendende kjendisdiskurs som flytter 

tyngdepunktet i sakene fra vanlige folks erfaringer og over mot kjente personers meninger. De 

mange meningsutspillene inneholder også argumenter som gir leseren bedre innblikk i Marte 

Kroghs livssituasjon, blant annet hvorfor familien har au pair, og hvilke oppgaver denne har. 

Både i en egen nyhet og i tre senere saker kommer det fram at Krogh er feilsitert i 

åpningssaken, og at hun ikke har ment å be andre ta seg sammen. Med andre ord blir 

standpunktet fra hovedsaken satt under press fra ulike innfallsvinkler. Likevel fortsetter 

riktignok tekstene å ta for gitt at Krogh har løftet pekefingeren mot andre mødre – 

grunnpremisset for føljetongen påvirkes ikke.  

Det andre forskningsspørsmålet lød: I hvilken grad kan forskjellene knyttes til sjanger? 

Det ser ikke ut til å være noen en-til-en-sammenheng mellom diskurskompabilitet og 

sjangervalg. Tvert imot ser vi at papirutgaven fremmer et konsistent perspektiv på saken 

gjennom fire-fem forskjellige sjangere, der ingen sjanger brukes to ganger. Motsatt holder 

nettutgaven seg til utspill/respons-sjangeren i fem av sju saker, men presenterer motstridende 

perspektiver gjennom den. Stor sjangervariasjon kan altså likevel gi kompatible diskurser, 

mens liten sjangervariasjon kan gi motstridende diskurser.  

Samtidig er det logisk at sjangere som oppfordrer til meningsbrytning med en relativt 

tilbaketrukket journaliststemme, åpner for flere perspektiver enn sjangere som presenterer et 

problemfelt via en sterk journaliststemme. Den første sjangerkategorien dominerer på nett, 

den andre på papir. Da vil sjangernormene påvirke hvilken variasjon vi kan forvente å finne i 
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diskursen på de respektive plattformene. I de neste avsnittene skal jeg diskutere hva dette 

innebærer i praksis. 

 

9.19.2 Hva innebærer forskjellene?  

Det mest slående, og trolig også mest relevante for problemstillingen, er hvordan 

papirutgaven velger å lage et dobbeltsidig caseoppslag med en vanlig familie som første 

oppfølgingssak, mens nettutgaven umiddelbart går i gang med å formidle nye utspill fra 

kjente personer. I de neste underkapitlene skal jeg diskutere hvordan dette funnet kan forstås i 

en noe større og mer generell sammenheng. 

 

9.19.2.1 Ideologisk forskjell mellom åpent og betalt nyhetsstoff 

Vi så i avsnitt 9.6.1 at casevinklinger tydelig er et papirfenomen. De tar tid å produsere, men 

er til gjengjeld lettere å ta betalt for, siden de ikke uten videre kan lånes og siteres av 

konkurrenten. Skal casefortellingen gi god mening, krever det at journalisten både verbalt og 

visuelt bruker plass på å etablere identifikasjon mellom leseren og casepersonen.231 I mange 

tilfeller er det også en forutsetning at teksten bygger opp en form for sympati med 

hovedpersonen, i og med at casepersonen konvensjonelt er offeret i historien, som kan hevde 

seg overfor skurken eller nå sitt mål med pressens hjelp. Som regel kan ikke meningen i 

teksten oppsummeres i et slående sitat eller to, slik meningsutspill fra kjente personer gjerne 

kan. Det gir teksten en viss holdbarhet og kopibeskyttelse, to vesentlige kriterier for 

papirjournalistikk. Vi husker fra avsnitt 5.3 at Dagbladets publiseringsstrategi eksplisitt 

oppfordrer journalistene til å skjerme stoff av denne typen: 

 Løpende nyhetssaker og saker som er konkurransetruet skal legges ut på db.no (digitale 

plattformer) umiddelbart. 

 Dagsordensettende egensaker (eksklusive intervjuer, egne avsløringer, sterke dokumentarer og 

gode fortellinger) skal i hovedsak publiseres i våre betal kanaler [sic]: papir og Dagbladet Pluss. 

(Kursivert og understreket i originalen) 

I avsnitt 8.3 så vi også at Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen var opptatt av å utvikle 

punktnedslag i nyhetsstrømmen til godt fortalte, personorienterte enkelthistorier på papir. Vi 

må anta at det også innebærer casejournalistikk.  

VGs produksjonsredaktør Christian Brændshøi tenker på samme måte, og utdyper hva 

som ligger i VGs begrep om «temasaker», som jeg så vidt nevnte i avsnitt 9.6.1:  

Det vil være typisk sånn debattsaker – trender, temaer som er oppe i samfunnsdebatten, eller som 

har et potensial til å være det. Det kan dreie seg om integrering, innvandring, skattenivået, 

mobbing … En del sånne typer temaer som man ønsker å rette søkelyset mot […] og gjerne bruker 

caser, for eksempel, for å fremheve enkelthistorier for å belyse det store hele. Og vi tenker nok at 

en del av de sakene egner seg for betalkanalene, for i de produktene så er det viktig at de 

differensierer seg fra det åpne VG Nett, og står ut og i kontrast til det nyhetsbildet som er det 

løpende. […] En annen sjanger, eller en annen innretning av saker som vi ofte tenker til det 

                                                 
231 Her sikter jeg til den formen for casefortelling som VG presenterer gjennom familien Thorsplass, ikke den 

varianten der casen bare kommer til orde i undersaken, som vi også fant eksempler på i avsnitt 9.6.1. 
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betalte, er de personifiserte historiene, de gode historiene. Rørende, emosjonelle historier, for 

eksempel, som kanskje tenderer mer i retning feature, som skaper engasjement eller vekker 

leserinteresse, og som også ofte står i kontrast til eller er helt på siden av nyhetsbildet. (Intervju 

17.12.2013) 

Når papiravisa skal selges med gode caser og personifiserte historier, blir det avgjørende å 

spørre seg hvilken versjon av virkeligheten den utvalgte historien forteller. Grepet med å 

velge en case gjør på den ene siden at leseren får god forståelse for casepersonens ståsted. 

Siden identifikasjon er nødvendig, vil det som regel bety at historien fortelles fra perspektivet 

til «den lille mann» – vi finner svært sjelden nyhetshistorier der vi følger elitens kamp mot å 

bli skjelt ut av grasrota.232 Gjennom VG-oppslaget om familien Thorsplass får modelleseren 

en god forståelse for hvor vanskelig det kan være å få trent for vanlige småbarnsforeldre, og 

hvor fjern Marte Kroghs livsstil oppleves for «folk flest». Det er en ideologisk mettet 

framstilling som viderefører klassekonflikten som ble konstruert i åpningssaken. Ingen av 

nettnyhetene gir noen tilsvarende innsikt i hvilke erfaringer intervjuobjektene har gjort seg, og 

hvordan de lever i praksis. Men samtidig er casefortellingen en sjanger som forutsetter en 

nokså ensidig tilnærming til problemstillingen om historien skal gå opp. Det er ikke mulig for 

leseren å finne ut nøyaktig hva Marte Krogh faktisk har sagt, og helsediskursens 

motargumenter passer ikke inn. I slike sammenhenger er det alltid en fare for at vesentlige 

sider ved virkeligheten ofres på den gode historiens alter. Her innbefatter det først og fremst 

spørsmålet om hva Marte Krogh egentlig har ment, og hvilken diskurs det bør forstås 

innenfor. Nettopp dette slipper lettere fram gjennom nettutgavens mange enkeltstående 

meningsutspill, som ikke trenger å utgjøre noen koherent enhet på samme måte. Den 

diskursive kampen står derfor på nettet, men går altså på bekostning av 

grasrotidentifikasjonen og de gode historiene.  

Nå kan vi riktignok innvende at «menigmann» ble brukt omtrent like ofte som kilde på 

begge plattformer i den kvantitative undersøkelsen (avsnitt 8.10). Tallene forteller likevel ikke 

noe om hvordan disse kildene blir brukt. En nærmere gjennomgang av de sakene der 

journalisten har intervjuet representanter for «vanlige folk», viser at disse på papir i hovedsak 

forteller om egne erfaringer og opplevelser (tromsøværinger måker snø for harde livet, 

ungdomskjærester ble gift etter 60 år), mens de på nett i større grad ytrer meninger (menn 

roper trusler mot tiltalt utenfor rettssalen, etterlatte er skuffa over at Utøya ikke fredes).233 Når 

nettkildene forteller om noe de har opplevd, er det gjerne i rollen som øyenvitne (mann får 

hagle retta mot seg), mens papirkildene oftere gir innblikk i sin egen hverdag (eldre ektepar 

deler på husarbeidet) eller egne problemer (mann risikerer å bli hengt i Pakistan). Dette kan 

                                                 
232 Et unntak er Dagens Næringslivs intervju med Marte Krogh dagen etter VGs dementi, der Krogh får 

offerrollen («’Vondt og skremmende», Dagens Næringsliv 2.2.2013). Likevel er det ikke vanlige nettdebattanter 

som blir skurken i historien, men VG, Dagbladet, Aftenposten og TV 2 – altså andre makthavere, jf. avsnitt 

9.5.11. 

233 Det er naturligvis glidende overganger mellom disse kategoriene, siden den som har opplevd noe, gjerne 

mener noe om det også, og motsatt. Særlig minnetalene i Hjallis’ begravelse er vanskelige å kategorisere som 

enten erfaring eller mening. Dessuten er det forskjeller mellom avisene; Aftenposten på papir er mer 

meningsorientert enn VG og Dagbladet. Jeg mener likevel konklusjonen over er representativ for 

helhetsinntrykket. 
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trolig knyttes til fordelingen av hendelsesnyheter mellom nett og papir. I tillegg er de 

«menige» kildene oftere sakens hovedperson på papir, mens de er mer sekundære kilder på 

nett. Dette mønsteret passer som hånd i hanske med Marte Krogh-føljetongen, og det stemmer 

godt med tilleggsundersøkelsen jeg gjengav i avsnitt 9.6.1. 

 

9.19.2.2 «Den lille mann» i databasen 

Dette betyr ikke at «den lille mann»s erfaringer er uinteressante for nettavisene. Men mye 

tyder på at han har fått en annerledes funksjon i fortellingene. Der papiraviser velger ut 

enkeltpersoner som skal representere en stor gruppe, og spinner en større fortelling rundt dem, 

utnytter nettavisene ofte databasepotensialet sitt til å samle store mengder små, individuelle 

historier som til sammen utgjør et helhetsbilde. Slike saker kan sorteres i to kategorier: de 

lesergenererte og de journalistisk skapte. 

Et eksempel på en lesergenerert samling av casefortellinger kan være VGs nettprotokoll 

i Marte Krogh-saken. Da protokollen ble stengt for nye innlegg 12. januar 2013, var det 286 

lesere som hadde sagt sin mening. I tillegg kommer alle bidragene i de ordinære 

kommentarfeltene og i øvrige sosiale medier. «Del din historie!» het det ofte i lenken til 

protokollen, underforstått at leserne ikke bare skulle si sin mening om Marte Krogh, men 

samtidig konstruere seg selv som en minicase. VG oppretter gjerne slike protokoller i 

forbindelse med temasaker, som antimobbekampanjen i desember 2013, der tidligere mobbere 

stod fram og bad ofrene om unnskyldning (VG Nett 14.12.2013). Saker som vekker sterke 

følelser og gjerne moralsk harme, er velegnet for protokollen: «Har du opplevd at politiet har 

henlagt en forbrytelse som har rammet deg?» (VG.no 30.3.2014).234 En stikkprøve på en 

tilfeldig dag i april 2014 viste at VG.no i øyeblikket hadde fem aktive protokoller og samtidig 

reklamerte for fem avsluttede protokoller fra de siste tre ukene (VG.no 15.4.2014). Ofte 

brukes innleggene i protokollen i etterkant som kilder til nye oppslag på både papir og nett. 

Det skjer enten ved at VG publiserer utdrag fra en samling innlegg, noe papiravisa gjorde i 

høyre spalte ved siden av caseoppslaget om Heidi Thorsplass, eller ved at en journalist 

kontakter noen av dem som har skrevet seg inn, og gjør et utfyllende intervju, slik VG Nett 

gjorde i saken om skuespilleren og de to mødrene som «Støtter Kroghs mammautspill».    

En litt annen variant så vi i Aftenpostens digitale kartlegging av Oslos sykkelfeller på 

Osloby.no i september 2014. Nettavisa inviterte leserne til å markere på et interaktivt kart 

hvor det er dårlig tilrettelagt for sykling (Osloby.no 10.9.2014). Samtidig kunne leserne skrive 

en kort fortelling om en ulykke eller farlig situasjon de hadde opplevd akkurat der. I løpet av 

de neste ukene kom det inn over 2000 beskrivelser og fortellinger, mens redaksjonen løpende 

kontaktet utvalgte bidragsytere og skrev nyhetsartikler med dem som kilder. 

                                                 
234 Jeg minner om at VG Nett byttet navn til VG.no 25.3.2014, derav vekslingen mellom disse termene. 
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Figur 9.13: Databasejournalistikk om enkeltskjebner på VG Nett 23.4.2014 

 

Den andre databasekategorien er basert på journalistisk research. Her blir en større samling 

enkelthistorier systematisert og behandlet etter en felles journalistisk mal for å gi et bredest 

mulig totalbilde av et sakskompleks. Saken presenteres gjerne som et digitalt rigg der leseren 

selv kan velge hvilke personer og historier hun vil utforske. Dette kan sies å være en 

undersjanger av det Steensen (2010:96) kaller «database reportage», altså interaktive 

presentasjoner av store mengder data. Et tidlig eksempel er VG Netts oversikt over alle 

kvinnene som til da var blitt drept av sine menn i Norge siden årtusenskiftet (VG Nett 

12.11.2007).235 Fra en interaktiv samling av 73 portretter kunne leseren klikke seg inn på den 

enkelte og lese deres historie. Senere har dette grepet blitt brukt stadig oftere – særlig av VG, 

og særlig til å presentere offerhistorier. I 2011 holdt VG minneord over 22. juli-ofrene 

gjennom et tilsvarende rigg (VG Nett 10.9.2011). 2014 ble et gjennombruddsår for sjangeren: 

I april publiserte VG en interaktiv oversikt over 49 sivile nordmenn som hadde blitt drept i 

utlandet de siste ti årene (VG.no 23.4.2014a, figur 9.13). Noen uker senere kom en samling 

med sju casefortellinger om trafikkulykker der enkeltpersoner ble dømt mens Vegvesenet 

holdt sin rapport hemmelig for retten (VG.no 12.5.2014). I september lanserte VG rigget 

«Den ensomme døden», som samlet fortellinger om nordmenn som døde alene uten å bli 

oppdaget av pårørende (VG.no 16.9.2014). Året etter kom det en oversikt over samtlige uløste 

drap i Norge som ikke var foreldet (VG.no 23.2.2015), og på 75-årsdagen for den tyske 

                                                 
235 Saken ble lansert som en serie i 2007 på både papir og nett. Riktignok brukte papiravisa fire helsider på å 

presentere alle kvinnene med bilde, alder, drapsdato, drapssted og et sammendrag av historien på noen få 

setninger. Ytterligere tre sider var viet presentasjonen av saken. Dagene etterpå ble fulgt av blant annet utvalgte 

casehistorier på både papir og nett. Men nettavisa hadde også en interaktiv oversikt hvor leseren kunne klikke 

seg inn på hvert enkelt offer og lese en mer detaljert bakgrunnshistorie enn det var plass til på papir.  
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invasjonen av Norge fikk vi en så komplett oversikt som mulig over alle nordmenn som ble 

drept i krigen (VG.no 9.4.2015). Vi ser også tegn til at offervinklingen ikke er enerådende: I 

august 2014 kombinerte VG journalistisk research og publikums bidrag ved å lage en 

database der enkeltpersoner fortalte om sine positive møter med helsevesenet, samtidig som 

leserne ble oppfordret til å bidra med sine egne fortellinger (VG.no 5.8.2014).236 VG er for 

øvrig ikke alene om å gå i denne retningen. Dagbladet publiserte i april 2015 en database som 

viste hvor mange norske barn som hadde opplevd at den ene forelderen drepte den andre 

(Dagbladet.no 11.4.2015). Som et mer lokalt eksempel kan vi nevne Budstikkas oversikt over 

de 16 personene som mistet livet i brann i Asker og Bærum mellom 2003 og 2013 

(Budstikka.no 14.2.2014). 

Dette er nyheter som krever mye research og er gode egensaker. Derfor blir de gjerne 

også publisert på papir i en eller annen form. Men nettet gir som regel utfyllende informasjon, 

som videoer og lenker, i tillegg til at det åpner for flere fortellinger og lengre tekster om hver 

person. I den grad nettutgaven vil lede an med personorienterte historier om systemsvikt, 

maktmisbruk, sosiale problemer, kollektiv sorg eller liknende, er det ikke utenkelig at dette 

blir en vanligere sjanger å presentere historiene innenfor. Sjangeren åpner for å beholde det 

samme offer-skurk-helt-perspektivet vi kjenner fra mye casejournalistikk, iallfall på et 

overordnet presentasjonsnivå. Men med et mangfold av historier vil virkeligheten 

nødvendigvis måtte fortone seg mer mangesidig jo mer vi leser. Hver leser vil i større grad 

skape seg sin egen fortelling basert på hvordan han eller hun bruker databasen, mens den 

stramme fortellingsstrukturen i en tradisjonell casehistorie sjelden åpner for så mange 

alternative lesninger.  

Slike omfattende og interaktive grafikker tar imidlertid tid å lage. Derfor opptrer de 

fremdeles langt sjeldnere enn casehistoriene som går i betalkanalene. Heller ikke protokoller 

som er tilegnet lesernes egne historier, er hverdagskost; mange av dem brukes isteden til mer 

overflatiske temaer, som «Send oss dine beste solskinnsbilder» (VG.no 29.3.2014) eller 

«Hvilken TV-serie mener du Jens Stoltenberg se [sic] neste gang?» (VG Nett 10.4.2014). Til 

daglig opptrer «vanlige folk» oftere i nettavisene via sine meninger i kommentarfeltene, og 

stadig mer i direkte dialog med journalistene gjennom interaktive løsninger som VG Direkte 

(se kapittel 11). De mener noe og stiller spørsmål om saker, men er ikke selve saken på 

samme måte som i casejournalistikken. 

I saker der «den lille mann»s perspektiv er involvert, har papiravisene gjerne lagt opp til 

debatt ved å presentere systemsvikt og opplagt urettferdighet, for så å fokusere på hva som 

blir gjort for å bøte på problemet.  Nettavisene, derimot, ser ut til å dreie mer i retning av 

meningsbrytning om premissene for det angivelige problemet. Derfor vektlegger papiravisene 

oftere enkeltmenneskets opplevelser og erfaringer, mens nettavisene heller framhever 

ideologiske synspunkter og subjektive meninger. Marte Krogh-saken illustrerer begge disse 

poengene godt. Men som vi har sett, er det stadig flere tegn til at bildet nyanseres. Digitale 

                                                 
236 Riktignok er pasientene i utgangspunktet en form for ofre, de også. Forskjellen er at disse ikke føler seg dårlig 

behandlet. 
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rigg som demonstrerer kompleks erfaringsbredde, siver inn som erstatning for den 

tradisjonelle casefortellingen, som representerer et erfaringseksempel.  

 

9.19.2.3 Fra grupperepresentant til puslebrikke 

De tradisjonelle casefortellingene der utvalgte enkeltpersoner føler seg utsatt for meningsløst 

byråkrati, sosial urettferdighet, overformynderi eller liknende, risikerer til sammen å 

konstruere et ensidig verdensbilde der «den lille mann» har rett og «systemet» eller «eliten» 

tar feil, jf. avsnitt 3.4.3 og 9.5.12. Samtidig kan en treffende case bli den brekkstangen som er 

nødvendig for å få endret et problematisk samfunnsforhold til det bedre. Når den 

enkeltstående casefortellingen mangler i de åpne nettavisene, kan det derfor bety at vi ser en 

mindre populistisk offerdiskurs på nettet, men det kan også bety at nettavisene mangler en 

vesentlig sjanger for kritisk journalistikk. Hvilket svar som er riktigst, kommer an på hvordan 

sjangeren utnyttes i praksis, og hvordan nettavisene eventuelt kompenserer for mangelen.  

Formatanalysen i kapittel 6 tyder på at nyhetsdiskursen på nettet er mer individorientert 

enn diskursen i papiravisene, jf. også Ghersetti (2013:382). Ved første øyekast kan mangelen 

på digitale casefortellinger synes å bryte med denne hypotesen. Men på den annen side kan vi 

hevde at det er individet som representant for en større gruppe som er fraværende: På nettet 

finner vi ikke Heidi Thorsplass som representant for helt vanlige familier, og vi finner ikke 

Peter Kihlman som representant for moderne fedre. Individer som bare representerer seg selv, 

derimot, er det ikke vanskelig å få øye på. Det er de som fyller kommentarfeltene og 

protokollene, og det er de som presenteres i de uttømmende riggene, hvor hovedfunksjonen er 

å være puslespillbrikke snarere enn kroneksempel og grupperepresentant. Hvis den lille mann 

dermed sjeldnere opptrer som representant for andre enn seg selv i nettnyhetene, kan det 

indirekte fremme en mer individualistisk ideologi, framfor casetradisjonens mer tradisjonelle 

systemkritikk.  

Samtidig ser vi at de store riggene med enkeltpersoners historier nettopp brukes til å 

anlegge systemkritiske vinklinger. For eksempel hadde VGs rigg om nordmenn som ble drept 

i utlandet, et underliggende premiss om at norske myndigheter bidrar for lite til å oppklare 

drapene. Denne saken ble også dekket på papir, men enkelthistoriene ble brukt ulikt på papir 

og nett for å bygge opp under det samme poenget. Papiravisa spanderte fire helsider på tre 

fortellinger om enkeltofre: «– Verden raste sammen», «SJOKKET» og «Shila (13) ble drept 

på skoleveien i Spania» (VG 23.4.2014a-c). VG har møtt de pårørende, fotografert dem og 

fått deres personlige beretninger om hvordan det føles å miste en av sine nærmeste og få 

dårlig behandling av det offentlige etterpå. Statistikken og den generelle systemkritikken er 

flettet inn i beretningene via enkeltstående avsnitt eller små undersaker («UD forstår de tre 

familiene», «– Er ikke holdbart»).  

Nettutgaven la ut det korresponderende rigget tidlig samme morgen. Da var ingen av 

casefortellingene inkludert. Isteden ble grafikken supplert av en oppsummerende artikkel som 

redegjorde generelt for statistikken, kom med korte eksempler på både drapstilfeller og 

pårørendes reaksjoner og ble avsluttet med kommentarer fra myndigheter og andre 
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profesjonelt involverte («Minst 49 nordmenn drept i utlandet de siste ti årene», VG.no 

23.4.2014b). I grafikken fortelles enkeltofrenes historier hovedsakelig via lenker til tidligere 

nyhetsartikler på VG.no som omtaler drapet. Disse er som regel skrevet i en nøktern stil uten 

intervjuer med pårørende. 

Det fullstendige bildet er riktignok noe mer komplekst. I løpet av dagen ble to av 

papiravisas casefortellinger lagt ut på nettet (henholdsvis kl. 10.30 og 19.16), men ikke 

hovedoppslaget. Utpå ettermiddagen publiserte nettutgaven dessuten en casefortelling som 

aldri kom på papir («Fire likvidert i familiefeide», VG.no 23.4.2014c). Samtidig var det 

nettutgaven som videreutviklet saken med utspill fra politikere: «Frp-Ellingsen om manglende 

drapsoversikt: – Helt uakseptabelt» (VG.no 23.4.2014d). Det kom ingen oppfølgingssaker på 

papir. Dermed både begynner og ender saken som en casepresentasjon på papir, mens 

nettversjonen begynner som et komplett, oppsummerende rigg og slipper inn utvalgte 

casefortellinger og meningsutspill etter hvert.   

Hovedinntrykket er derfor at papiravisa velger casefortellingens melodramatiske format 

for å trekke leseren inn i sakskomplekset, mens nettutgaven foretrekker den 

overbevisningskraften som ligger i å ha en komplett oversikt over fakta. Papiravisa vektlegger 

patos, nettavisa logos.  Slik utfyller de to plattformene hverandre istedenfor å konkurrere om 

oppmerksomheten.  

Fordelingen er ikke alltid slik. VGs digitale presentasjon av «Den ensomme døden» 

(VG.no 16.9.2014) var for eksempel like orientert mot enkeltstående menneskeskjebner som 

papiravisas versjon var. Men her har VG heller ingen intensjon om å presentere noe 

fullstendig bilde gjennom en database; vi får ikke navn og bilde på alle de 105 som ble bisatt 

for kommunens regning i 2013. Dermed blir det vanskeligere å følge samme mal som i saken 

om nordmenn drept i utlandet. Muligens har vi her å gjøre med ulike undersjangere.  

I den grad fortellinger om «den lille mann»s erfaringer er relevante for de store, åpne, 

riksdekkende nettavisene i Norge anno 2014, er det altså som hovedregel under én av disse tre 

forutsetningene: 

1) Saken allerede er publisert på papir. 

2) Leserne bidrar med fortellingen selv. 

3) Fortellingen kan inngå i et større rigg med liknende fortellinger. 

Hvis dette er riktig, legger det noen føringer for hvilke saker og diskurser vi kan forvente å 

finne i de åpne nettavisene. Hvor mange mennesker som er rammet av et problem, kan for 

eksempel bli viktigere enn hvor alvorlig problemet oppfattes for en utvalgt hovedperson. «Se 

hvor mange dette gjelder» kan bli et viktigere premiss enn «Se hvor urettferdig dette rammer 

Ola (47)». Det er dessuten påfallende hvor ofte de uttømmende riggene omhandler avdøde 

personer, altså individer som ikke selv lenger kan være hovedperson i fortellingen. En viktig 

årsak er trolig at journalisten må vektlegge sammenliknbare og klart definerte variabler om 

grafikken skal fungere, og at det ikke er praktisk mulig å samle inn de individuelle 

livshistoriene til en så stor ansamling kilder, med alle deres nyanser og særegenheter. 
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Offerrollen består, men ofrene blir i større grad fortalt om av journalisten og av pårørende, og 

får sjeldnere fortelle sin egen historie. Når «den lille mann» slipper til med sin egen stemme, 

er det først og fremst gjennom minifortellingene i protokoller og kommentarfelt. I 

databasejournalistikken blir «den lille manns stemme» dermed en abstrakt syntese av et 

mylder små enkeltfortellinger.    

 

9.19.3 Modellforfattere, modellesere og empiriske lesere 

VGs dekning av Marte Krogh-saken på papir og nett konstruerer to ulike 

(hoved)modellforfattere, altså to ulike forståelser av VG som institusjon og tekstprodusent 

(Eco 1992:64, Asdal mfl. 2008:41).237 Papir-VG stiller seg ubetinget på «den lille mann»s 

side og glir lett inn i rollen som helten som ordner opp. VG Nett går mer inn i rollen som 

ordstyrer i diskusjonen mellom alle de viktige menneskene, åpner for kontroversielle utspill 

(som at «VG har feilsitert Marte»), men lar det være opp til andre aktører å følge disse opp.  

Tekstene får også forskjellige modellesere. Den primære papirmodelleseren er selv 

småbarnsmor med liten tid, jf. ekspertenes beste «mammaråd […] for dem som kjenner 

tidsklemma presse ekstra hardt på» og fokuset på Heidi framfor Jan Olav Thorsplass, for 

eksempel. Nettutgaven appellerer dels til denne samme modelleseren, men konstruerer også 

en mer kjønnsnøytral, treningsinteressert modelleser gjennom helsediskursen. Dessuten kan 

mange av sakene leses med blikket til en kjendisinteressert modelleser som vil vite hvor 

kjendisene plasserer seg i debatten, mens konflikten mellom Kristiansen og Hoberg 

aktualiserer en politisk engasjert modelleser som er opptatt av LOs posisjon i samfunnet. I 

tillegg appellerer intervjuene med Haudemann-Andersen og Geelmuyden muligens også til en 

mer mediekritisk modelleser. Til sammen kan dette peke mot at papirmodelleserne i større 

grad forventes å identifisere seg med hovedpersonene, siden disse oftere er «vanlige folk», 

mens nettmodelleserne heller forventes å velge side i konflikten etter ulike premisser. 

Dette er viktig, for vi vet jo at tekstene også har ulike empiriske lesere. I avsnitt 2.4 så 

vi at det særlig er alderen som skiller papirleserne fra nettleserne; de yngste leser mest på nett, 

de eldste mest på papir. Dessuten vet vi at de yngste leserne er minst merkevarelojale, men 

«shopper rundt» mellom ulike nettmedier, jf. avsnitt 9.14.2. Intervjuene har også bekreftet at 

redaksjonene tilpasser tekstene med dette for øye. Begge lesergruppene får nyheten presentert 

som en sak de bør være opptatt av, men de får ulike signaler om hvordan de skal være opptatt 

av den. Istedenfor en kunnskapskløft kan vi da få en diskursiv kløft mellom yngre og eldre 

lesere (jf. avsnitt 3.4.4), der de eldste inviteres til å møte denne typen konflikter via en 

konsistent, men ensidig makt- og elitekritisk diskurs, mens de yngste forutsettes å surfe mer 

fritt mellom ulike diskurser og konstruere seg selv som unikt individ i databasen. Jo mer 

gjennomgående en slik forskjell viser seg å være – her trengs flere studier – desto sterkere kan 

                                                 
237 Asdal mfl. (2008:41) oversetter Ecos termer «model author» og «model reader» til «modellsender» og 

«modellmottaker». Siden jeg ellers holder meg til den mer direkte oversettelsen «modelleser», velger jeg å skrive 

«modellforfatter» også.  
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vi hevde at nett- og papirdekningen av samme sak238 underbygger ulike ideologiske mønstre 

blant leserne.  

  

                                                 
238 Framover bør vi nok i stigende grad heller snakke om «åpen» og «betalt» dekning, jf. avsnitt 2.3.  
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10 Casestudie 2: «Dagbladet.no kommer med mer.» 

Løpende oppdatering av en hendelsesnyhet 
 

10.1 Formål og problemstilling 

Umiddelbarhet er et av nettnyhetenes viktigste kjennetegn. I forskningsoversikten (kapittel 2) 

så vi hvordan mange forskere regner umiddelbarhet som én av nettets fire affordanser, ved 

siden av interaktivitet, hypertekstualitet og multimedialitet. Da jeg intervjuet Dagbladets 

nyhetsredaktør Frode Hansen, var muligheten til løpende oppdatering av nyhetssaker blant det 

første han trakk fram for å beskrive forskjellen mellom nett og papir: 

Der er det jo egentlig bare oppdateringer. Det vil si at journalisten begynner med et manus, skriver 

ei linje, trykker «publiser». Ei linje. Fronten på Dagbladet.no er en tittel, og så står det under: 

«Dagbladet kommer med mer.» Og så jobber journalisten med en gang med å legge inn to linjer til 

– publiser! Legg til fem linjer til – publiser! Ti linjer til – publiser! Kanskje opprette en ny sak 

umiddelbart med et intervju med en politi hvis det er en ulykke eller noe sånt, operasjonsleder. Ny 

sak – publiser! (Intervju 18.12.2013) 

Det er uhyre viktig å være først ute med siste nytt, framholdt han, for ellers vil leserne etter 

hvert gå over til konkurrenten.  

I et sjangerperspektiv blir det viktige spørsmålet hvordan denne måten å utvikle nyheter 

på påvirker hvilke virkelighetsbilder nyheten formidler, og hvilken sosial funksjon nyheten 

får. For å belyse det skal vi se nærmere på en konkret dagbladnyhet som er produsert nettopp 

slik Hansen beskriver ovenfor, nemlig dekningen av en stor eksplosjon i New York onsdag 

12. mars 2014. Den overordnete problemstillingen blir: Hvordan påvirker det meningen i 

nyheten at den oppdateres løpende? Spørsmålet kan besvares gjennom fire underordnete 

spørsmål: 

 Hvilke oppdateringer forekommer? 

 Hvordan påvirker oppdateringene hvilken informasjon leserne får om hendelsen 

(innhold)? 

 Hvordan påvirker oppdateringene tekststrukturen og presentasjonen av opplysningene 

(form)? 

 Hvilket påtrengende problem er det oppdateringene imøtekommer (sosial funksjon)? 

Analysen vil samtidig ha et komparativt perspektiv på fire måter. For det første sammenlikner 

jeg de ulike versjonene av nettnyheten med hverandre. For det andre sammenlikner jeg den 

endelige nettversjonen med en eventuell versjon i neste dags papiravis. For det tredje 

sammenlikner jeg Dagbladets dekning av saken med VGs og Aftenpostens. Og for det fjerde 

sammenlikner jeg resultatene fra denne casestudien med det som er funnet i tidligere studier 

av samme type.  
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10.2 Tidligere forskning på løpende oppdaterte nyheter 

Det er skrevet mye om løpende oppdatering som fenomen i nettjournalistikken (jf. avsnitt 2.2, 

se også Karlsson 2011 og 2012a), men det er vanskeligere å finne gode casestudier som viser 

hvordan forandringene faktisk foregår i en konkret tekst, og som undersøker hvordan det 

påvirker tekstmeningen.  

Grundigst er kanskje Michael Karlssons (2006:159ff) analyse av hvordan et 

bombeangrep i Bagdad i 2004 ble dekket av nettavisene til Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter og Svenska Dagbladet. Karlsson finner både at de ulike versjonene av nyheten 

motsier hverandre, og at perspektivet på hele saken dreier fra å være en enkeltstående, 

dramatisk hendelse med mye vold (25 døde) til å bli en av flere mindre hendelser med mer 

begrenset voldsbruk (3 døde). Journalistenes retorikk tilpasses fortløpende etter som 

opplysninger bekreftes eller avkreftes: 

«Mycket våld» har sin topp runt klockan 13.00 då det fortfarande är 25 som dött, partihögkvarteret 

har «slitits sönder» och vakterna skjutit kringstående med automatvapen. Först låter det som om att 

hela huset försvunnit, sedan är det en stor krater, däreftar har bomben lite diffust exploderat 

utanför. Bombens minskade explosionskraft sammanfaller med att antalet dödsoffer sjunker. Ju 

fler som dog desto högre smäll och vice versa. (Karlsson 2006:166) 

Fra sitt empiriske materiale på til sammen femten nyheter utleder han åtte «indikatorer» på 

hvordan den løpende oppdateringen påvirker journalistikken: 

 Nyheter oppdateres ofte 

 Nyheter oppdateres uten at det angis i teksten 

 Opphavspersonen byttes ut 

 Kilder kommer og går 

 Betydningen endrer eller forskyver seg 

 Nyheter forsvinner eller er bare tilgjengelige hvis man har lagret URL-en 

 Bilder og grafikk legges til, byttes ut eller tas bort 

 Informasjon som loves, kommer ikke 

Det er derfor naturlig å sammenlikne mitt materiale med disse indikatorene.  

Selv har jeg tidligere analysert en løpende oppdatert nyhet om en drukningsulykke fra 

Aftenposten.no i 2005 (Hågvar 2007a:195ff). Der fant jeg at endringene kunne sorteres i fire 

hovedgrupper: 

 Oppdatering om ny utvikling i saken, inkludert stryking av utdatert informasjon 

 Supplering med tidligere ukjent bakgrunnsinformasjon 

 Omformulering eller presisering av allerede kjent informasjon 

 Korrigering av feilaktig informasjon 

I likhet med Karlsson observerte jeg at teksten ofte var selvmotsigende og inneholdt oppdatert 

og utdatert informasjon om hverandre. Det viste seg også at mange av endringene i kategorien 

«omformulering eller presisering av allerede kjent informasjon» dreide seg om å tilpasse 
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teksten til tekstnormene for nyhetssjangeren, først og fremst ved at faktaopplysninger etter 

hvert ble lagt i munnen på kilder istedenfor å framføres med journalistens stemme. Noe 

liknende gjaldt for mye av bakgrunnsinformasjonen; ofte hadde den som funksjon å etablere 

en årsakssammenheng som gjorde nyheten til mer av en moralsk eksempelhistorie (jf. avsnitt 

3.4.3).  Disse poengene vil jeg følge opp i analysen av New York-eksplosjonen. 

Aske Kammer (2013b) har undersøkt hvordan norske og danske nettaviser løpende 

dekket terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Han får bekreftet at dekningen preges 

av både umiddelbarhet, multimodalitet, interaktivitet og hypertekstualitet. Den løpende 

oppdateringen fører riktignok til at gale og misvisende opplysninger blir publisert underveis, 

men de aller fleste av disse rettes opp etter kort tid. Alt i alt mener Kammer at 

nyhetsdekningen dermed er mer nøyaktig enn man kanskje kunne forvente. Likevel påpeker 

han at nettavisene tar få forbehold når de presenterer hva som har hendt, med VG Netts 

liveblogg som et hederlig unntak. Skytingen på Utøya omtales med noen flere reservasjoner 

enn bomben i Oslo. Få nettaviser begav seg derimot inn på spekulasjoner om motiver og 

gjerningsmenn. Siden eksplosjonen i New York innledningsvis rommer mye av den samme 

usikkerheten som bombeangrepet i Oslo gjorde, undersøker jeg i hvilken grad Dagbladet.no 

tar forbehold og spekulerer rundt årsaken. 

Kammers analyse kan med fordel sammenliknes med Ramón Salaverrías studie av 

hvordan terrorhandlingene 11. september 2001 ble dekket i nettaviser i ni land (Salaverría 

2005).239 Han postulerer at denne hendelsen markerer et vannskille i nettavisenes utvikling, i 

og med at behovet for umiddelbar informasjon fikk forrang framfor behovet for 

kvalitetskontrollert og kontekstualiserende informasjon. Nettaviser som pleide å publisere 

gamle nyheter fra papiravisa, måtte plutselig legge om rutinene og drive kontinuerlig 

oppdatering. Også Salaverría finner at nettavisene dermed publiserte informasjon som var 

direkte usann, men som ble presentert som fakta uten forbehold og med vage 

kildehenvisninger. Samtidig utviklet flere nettaviser nye multimediale formater som pekte i 

retning av nye sjangere. 

Daniel O. Kutz og Susan C. Herring (2005) går ikke inn på enkeltsaker, men viser 

hvordan de har undersøkt løpende oppdatering i en stor mengde nyheter gjennom beskrivende 

analyse (forekomsten av oppdateringer), innholdsanalyse (typen oppdatering) og kritisk 

lingvistikk (ideologiske endringer i oppdateringene). De kom fram til sju kategorier for 

endring i verbaltekst: 

 Ny: Hele teksten byttes ut med en ny sak240 

 Klargjøring: Språket forbedres, slik at innholdet blir klarere  

 Tilbaketrekking: Innhold strykes, eller strøket innhold settes inn igjen 

                                                 
239 Kammer (213b:294) gjør også selv en slik sammenlikning. 

240 Det er uklart om dette betyr at lenken på fronten med ett viser til en annen tekst, at det publiseres en ny tekst 

om samme tema med sin egen inngang fra fronten, eller at saken bare flyttes nedover på fronten og plassen 

overtas av en annen tekst. Det er også uklart om den opprinnelige teksten må være borte eller ikke.    
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 Oppdatering: Nye hendelser og opplysninger legges til 

 Gjentakelse: En nyhet som har vært fjernet, dukker ordrett opp igjen 

 Ideologisk endring (mer): Språklige endringer gjør teksten mer ideologisk 

 Ideologisk endring (mindre): Språklige endringer gjør teksten mindre ideologisk 

For bildeanalysen fant de seks liknende kategorier: 

 Beskjæring: Bildet beholdes, men noe av omgivelsene tas bort eller legges til 

 Perspektiv: Samme motiv vises fra en annen vinkel 

 Kontekst: Bildet viser et annet motiv fra samme hendelse 

 Gjentakelse: Et tidligere fjernet bilde settes inn igjen 

 Ny: Et nytt bilde innføres 

 Annet: Bildet passer ikke i noen kategori, bl.a. grafikk 

Jeg kommer ikke til å adoptere dette begrepsapparatet. For det første er kategoriene utviklet 

fra et ganske annerledes materiale, nemlig CNN-, BBC- og Al Jazeera-nyheter fra 2004. For 

det andre – og viktigere – er særlig kategoriene for «ideologisk endring» problematiske. Kutz 

og Herring mener at noen språklige grep gjør teksten mindre nøytral og dermed mer 

ideologisk, for eksempel ved at personer indirekte framstilles som «good or bad» eller 

tilskrives eller fraskrives ansvar. Tilsvarende blir teksten mindre ideologisk og mer nøytral 

om disse trekkene fjernes. Det er liten tvil om at språklige endringer kan påvirke diskursen i 

teksten, slik jeg også fant i min studie (Hågvar 2007a), men å skille mellom naturlige og 

ideologiske diskurser virker både teoretisk tvilsomt og vanskelig å operasjonalisere.241 For 

eksempel vil ethvert valg mellom å uttrykke eller skjule agens i en setning innebære at 

skribenten framstiller saken fra et bestemt perspektiv, der det ene ikke er mindre ideologisk 

enn det andre. Kutz og Herrings eksempler dreier seg hovedsakelig om substantiver og verb 

som gjøres mer eller mindre «emotionally manipulative», som at «ricinfunn» gjøres til 

«ricinfrykt» og «Putin sier» endres til «den russiske lederen klandrer» (Kutz og Herring 

2005:6). Skal vi følge et slikt resonnement, vil militær diskurs av typen «fem mål ble tatt ut» 

måtte kodes som mindre ideologisk enn «fem personer ble drept», siden den sistnevnte 

formuleringen vekker sterkere følelser. Eventuelt kunne man erklært den militære diskursen 

som påfallende lite emosjonell og manipulativ på den måten, men uansett gjenstår problemet 

med å definere normalen. I min analyse vil jeg heller se på hvilken forståelse av saken som 

fremmes i hvert tilfelle, framfor å stemple noen som nøytrale og andre som ideologiske. 

Likevel er oversikten til Kutz og herring interessant, siden den i hovedsak er kompatibel med 

både Karlssons og min liste og bekrefter at tekstendringene har flere formål enn å fylle på 

med siste nytt.   

I en liknende kvantitativ analyse av britiske nettnyheter deler Kostas Saltzis (2012) den 

nye informasjonen som tilføres ved oppdateringer, inn i disse kategoriene: 

                                                 
241 Når Kutz og Herring (2005:3) skriver om «[l]inguistic changes […] that present the same news from a non-

neutral perspective», må vi forutsette at perspektivet var nøytralt før endringen ble gjort. 
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 Informasjon som klargjør hovedhendelsen 

 Analyse 

 Indirekte relevant bakgrunnsinformasjon 

 Reaksjoner fra involverte og berørte 

 Redigering 

 Endring i tittel 

 Figurer og statistikk 

 Lenker 

 Bekreftelse av tidligere ubekreftete påstander 

Saltzis utdyper ikke hva som ligger i alle kategoriene, men understreker at de fleste 

oppdateringene tjener til å klargjøre hovedhendelsen, med bakgrunnsinformasjon og 

reaksjoner på henholdsvis andre og tredje plass. For øvrig observerer han at oppdateringene 

som regel legger til ny informasjon, mens det er sjelden eksisterende opplysninger korrigeres 

eller strykes. 

Et annet interessant funn i Saltzis’ studie at de aller fleste nyhetene bare oppdateres den 

første dagen, og at de fleste oppdateringene skjer i løpet av de første få timene. Deretter lager 

journalistene heller nye tekster. Dette forekommer så uavhengig av sakenes individuelle 

særtrekk at det ser ut til å være en etablert tekstnorm. Dermed er det ikke helt presist å hevde 

at nettnyhetene blir løpende oppdatert, sier Saltzis; i praksis har vi fremdeles dagssykluser i 

den forstand at den endelige versjonen av en tekst produseres innen et døgn. Det nye er at 

leseren kan observere tekstproduksjonen underveis, jf. også Hågvar (2007a:214). 

Som nevnt i kapittel 2 forener Michael Karlsson (2012a) affordansene umiddelbarhet, 

interaktivitet, multimodalitet og hypertekstualitet i begrepet «liquid news» – flytende nyheter. 

Løpende oppdateringer er da et grunnleggende element. Karlsson viser til åtte variabler som 

er relevante i studier av hvordan meningen påvirkes av at nyheten er flytende: 

 Hvor mange oppdateringer forekommer? 

 Fører oppdateringene til unøyaktigheter, faktafeil eller selvmotsigelser? 

 Oppfordres leserne til å bidra med informasjon? 

 Brukes leserbidrag som en del av nyheten? 

 Tilføres eller fjernes kommentarfelt? 

 Tilføres eller fjernes bilder? 

 Tilføres eller fjernes multimedieinnslag? 

 Tilføres eller fjernes lenker? 

I sitt materiale på 15 fellessaker, dekket i fire svenske nettaviser, finner Karlsson at 

oppdateringene jevnlig påvirker alle disse variablene, og han gir enkeltstående eksempler. 

Derimot har han ikke plass til å gå inn i en grundigere analyse av hvordan tekstmeningen 

påvirkes av endringene, slik han selv tar til orde for i artikkelen. Han nevner også at det fins 

en rekke andre variabler som også bør undersøkes, blant annet endring i kildebruk og framing, 
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jf. også Karlsson (2012b). I min studie skal jeg iallfall ha et øye for de åtte ovenstående 

variablene. 

Vi kan oppsummere med at det finnes få kvalitative studier som analyserer hvordan 

meningen i konkrete nyhetstekster utvikles og forandres underveis på nettet, men at det er 

utviklet en del terminologi og kategorier det kan være mulig å bygge videre på. Med 

casestudien min håper jeg å styrke forståelsen av hva som faktisk skjer med tekstens innhold 

og mening når den forandres, og å sammenlikne funnene med de tidligere studiene.  

 

10.3 Materiale og metode 

10.3.1 Tekstutvalg 

Som analyseobjekt har jeg valgt en nyhet som dominerte fronten på alle de største norske 

nettavisene i flere timer, og som i størst mulig grad ble dekket i sanntid mens dramaet utspilte 

seg. Like før klokka 15 norsk tid onsdag 12. mars 2014 gikk to bygårder i lufta i Harlem i 

New York. Årsaken viste seg å være en eksplosjonsulykke. Til slutt ble det meldt om 7 døde 

og over 60 skadde.   

Saken egner seg godt til analyse fordi svært lite var kjent for journalistene idet de 

publiserte den første nyheten. Det var uklart både hva som hadde hendt, hvorfor det hadde 

hendt, og hvor stort skadeomfanget var, samtidig som redningsarbeidet kontinuerlig pågikk og 

det kunne være fare for nye eksplosjoner. Nettavisene konkurrerte med hverandre om å legge 

flest mulig biter av puslespillet fortest mulig. Videre er det en sak som i de fleste medier ble 

avsluttet samme kveld eller neste morgen, og som derfor har en avgrenset mengder tekster 

knyttet til seg.   

I denne casestudien har jeg som nevnt valgt å fokusere på Dagbladet. Det er tre grunner 

til det: Under intervjuene med de redaksjonelle sjefene var det Frode Hansen i Dagbladet som 

var mest opptatt av løpende oppdateringer. VG har jeg dessuten sagt mye om allerede, 

gjennom analysen av Marte Krogh-dekningen. Og Aftenposten hadde på dette tidspunktet 

innført betalingsordning på nett og dermed gjort seg mindre sentral for min 

hovedproblemstilling.  

Jeg har manuelt lastet ned flest mulig versjoner av nyheten fra Dagbladet.no, både 

frontsider og artikkelsider, og lagret dem i Zotero.242 Den første versjonen av teksten er lastet 

ned elleve minutter etter at saken ble publisert første gang, mens den endelige versjonen ble 

publisert og lastet ned over fire timer senere.  Til sammen har jeg registrert 14 forskjellige 

varianter av denne nyheten på Dagbladet.no. I tillegg opprettet nettavisa tre oppfølgingssaker 

underveis, hvorav den ene er registrert i to versjoner og de andre i bare én. Det finnes også 

flere videoer som dels er integrert i sakene og dels er tilgjengelig som egne saker fra fronten – 

                                                 
242 Zotero sørger i utgangspunktet for at den interaktive funksjonaliteten er intakt, men får av og til problemer 

med at reklamebannere legger seg dobbelt over deler av teksten, og at integrerte videoer ikke vises eller lar seg 

spille av. Derfor har jeg supplert med jevnlige skjermdumper i jpg-format som viser den originale visuelle 

utformingen helt nøyaktig.  
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ofte begge deler. Fra fronten har jeg registrert og lastet ned 16 forskjellige henvisninger til 

sakskomplekset.  

Konkurrentene VG Nett og Aftenposten.no dekket den samme saken parallelt. For å få 

et sammenlikningsgrunnlag har jeg derfor lastet ned ulike versjoner av nyhetsdekningen deres 

også. Fra VG Nett har jeg 12 versjoner av hovedsaken, pluss en undersak i én versjon, en 

bildeserie, en separat video og flere skjermdumper av livestudioet VG Direkte. Fronten har 

jeg 14 versjoner av. Fra Aftenposten.no har jeg lastet ned 12 versjoner av hovedsaken, to 

versjoner av en oppfølgingssak, en versjon av livestudioet deres, en video og 11 versjoner av 

fronten. 

I tillegg har jeg samlet inn de respektive trykte avisene for dagen etter, torsdag 13. mars 

2014. 

Sannsynligvis fins det enda flere varianter av nyheten enn det jeg har hatt kapasitet til å 

laste ned. Først og fremst kan jeg ha gått glipp av den aller første versjonen hos alle de tre 

nettavisene. Likevel gir det materialet jeg har, en detaljert oversikt over utviklingen av saken 

og kan sies å være representativt for dynamikken i en slik løpende oppdatering. Verbalteksten 

i de 14 dagbladversjonene er gjengitt i vedlegg 5. 

 

10.3.2 Retorisk strukturteori som analysegrep 

I avsnitt 3.3.5 nevnte jeg retorisk strukturteori (RST) som en mulig måte å analysere 

oppbygningen av enkeltstående nyhetstekster på, men advarte samtidig om det kan gi svært 

omstendelige analyser. Metoden egnet seg derfor ikke til å analysere de mange Marte Krogh-

tekstene. I denne casestudien kan RST derimot ha mer for seg, iallfall om vi kopler den til 

Peter R.R. Whites (2000) studie av «hard news» på papir.  

RST postulerer at hovedmeningen i en tekst kan knyttes til ett eller noen få 

kjerneutsagn, som i sin tur blir spesifisert av satellittutsagn innen ulike kategorier (Mann og 

Thompson 1988). For eksempel kan en hovedpåstand (kjerne) understøttes av et belegg 

(satellitt). White (2000) hevder at den såkalte standardmodellen for nyheter, som i 

engelskspråklig journalistikk gjerne regnes som en garantist for mest mulig objektivitet og 

nøytralitet, kjennetegnes ved at alle kjerneutsagn er plassert i tittel og ingress. Brødteksten blir 

da en samling satellittutsagn som spesifiserer tittelen og ingressen på ulike måter. Det 

innebærer også at rekkefølgen på utsagnene i brødteksten kan kastes om på, og at utsagn kan 

legges til og fjernes, uten at koherensen bryter sammen. Denne strukturen har en klar retorisk 

funksjon, mener White: Det motvirker en lineær oppbygning av brødteksten der utsagnene 

bygger direkte på hverandre og meningen akkumuleres underveis, slik det for eksempel er 

tilfelle i en kronologisk framstilling. Isteden gir det et skinn av objektivitet, siden forholdet 

mellom satellittutsagnene ikke gjøres til noe tema. Men, sier White, da spiller det en 

avgjørende rolle for meningen i teksten hvilke opplysninger journalisten har trukket fram i 

tittel og ingress og dermed gitt indirekte status som kjerneutsagn. Bytter vi perspektiv i tittel 

eller ingress, vil noen satellittutsagn kunne få en annen betydning, og andre vil kunne bli 
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irrelevante. Dessuten vil naturligvis utvalget av satellittutsagn og rekkefølgen på dem påvirke 

meningen. 

Whites gjennomgående eksempel er hentet fra en australsk papiravis fra 1993, og han 

understreker at det finnes mange andre nyhetssjangere som ikke har en slik «orbital 

structure». De færreste moderne nyhetssjangere vil nok passe inn i modellen. Men om vi har 

en sjanger som henger en mengde fragmenterte opplysninger på en oppsummerende tittel og 

ingress, og der tekstbindingen mellom de ulike opplysningene i brødteksten er så svak at vi 

uten problemer kan stokke om på avsnittene, så må det være den løpende oppdaterte 

nettnyheten. Det er iallfall min hypotese. Derfor er det relevant å se på Whites liste over hva 

slags spesifiseringer243 satellittutsagnene kan bidra med: 

 Utdyping: Spesifiseringen utfyller nyhetspoengene i tittel og ingress med detaljer eller 

eksempler, eller den gjentar opplysningene med andre ord. 

 Årsak/virkning: Spesifiseringen redegjør for årsaken til eller konsekvensene av 

nyhetspoengene i tittel og ingress. 

 Innrømmelse («concession»): Spesifiseringen gir opplysninger som står i motsetning 

til poengene i tittel og ingress. 

 Legitimering/delegitimering («Justification/Counter-Justification»): Spesifiseringen 

understøtter eller underminerer en kontroversiell påstand i tittel eller ingress. 

 Kontekstualisering: Spesifiseringen plasserer poengene i tittel og ingress i en videre 

temporal, spatial eller sosial kontekst. 

 Vurdering: Spesifiseringen tilbyr en følelsesmessig, verdibasert eller på annen måte 

normativ vurdering av poengene i tittel og ingress, ofte framført av en kilde. 

Hvis det viser seg at hvert nye element som innføres i den løpende oppdaterte dagbladteksten, 

kan tilskrives en av disse kategoriene, er vi et hakk nærmere å beskrive hvilken retorisk 

funksjon endringene i teksten har. Sammenholdt med de tidligere nevnte oversiktene over 

hvilke typer endringer som kan forekomme, kan vi da skissere opp noen potensielle 

tekstnormer for denne nyhetssjangeren. 

Jeg skal først gå kronologisk igjennom de ulike versjonene av dagbladnyheten, med små 

sideblikk til VG og Aftenposten der det er mest relevant. For hver endring skal jeg registrere 

hvilken type endring det er, og i hvilken grad endringen utgjør et satellittutsagn som kan 

innpasses i en av Whites kategorier. Noen generelle hovedfunn skal jeg dessuten drøfte isolert 

og sammenlikne med tidligere studier. Til sist skal jeg sammenlikne den endelige 

nettversjonen med neste dags papirversjon og diskutere likheter og forskjeller.  

 

                                                 
243 Whites spesifiseringsbegrep må ikke forveksles med koplingstypen «spesifisering» i multimodal teori 

(Løvland 2007:37), selv om de er beslektet. Whites begrep framstår som videre og viser først og fremst til at «the 

role of the elements of the standard ‘hard news’ report is primarily to develop the material presented in the 

opening, to refer back to the headline/lead through a series of specifications» (White 2000:387). 
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10.4 14 versjoner av nyheten 

10.4.1 Versjon 1 (15.05): Lite bekreftet informasjon 

Dagbladet.no oppgir bare når en nyhet er publisert første gang, ikke når den sist er oppdatert. 

Aftenposten.no og VG Nett oppgav derimot på dette tidspunktet både når saken ble publisert 

første gang, og når den sist ble oppdatert.244 Denne praksisen gjør at det er vanskelig å vite 

hvilken versjon av dagbladteksten vi leser, men vi vet at den først ble lagt ut klokka 14.54. 

Det betyr at Dagbladet.no var det første mediet i Norge som brakte denne nyheten.245 

Den første versjonen i mitt materiale er lastet ned klokka 15.05. Den har verken bilde 

eller byline, kun tittel, ingress, dateline og en brødtekst på tre helsetninger:246 

- Utrykning til mulig eksplosjon i New York  
Nødetatene på stedet.  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

(Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til de som beskrives som 

en mulig eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier.  

   Foreløpig er det lite bekreftet informasjon om hva som har skjedd.  

   Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en mulig eksplosjon, 

skriver NBC New York på twitter.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

I denne artikkelen 

nyheter utenriks new york usa  

 

Teksten preges gjennomgående av at det meste er uklart, og forbeholdene er mange. Tittelen 

vektlegger ikke selve eksplosjonen, men indikasjonen på den, nemlig utrykningen. 

Replikkstreken angir at Dagbladet.no selv ikke går god for opplysningene foreløpig, men bare 

siterer andre medier. Modalitetsmarkørene «mulig» (to ganger), «skal […] ha» og «de som 

beskrives som» uttrykker også betydelige forbehold. Av samme grunn er påstandene eksplisitt 

tilskrevet «NY1 og flere medier» og «NBC New York på twitter». Sistnevnte viser ikke 

engang til en mulig eksplosjon, men til en «melding» om en mulig eksplosjon. Og for å være 

på den helt sikre siden skriver Dagbladet.no en egen setning om at det er «lite bekreftet 

informasjon» foreløpig. Ingressen «Nødetatene på stedet» utgjør den eneste ytringen som 

framsettes uten forbehold.  

Vi kan sammenlikne med VG Netts versjon av saken, lastet ned kl. 15.09:247 

                                                 
244 VG endret praksis med formatomleggingen 25. mars 2014. Fra den datoen oppgir VG bare tidspunktet for 

første publisering, slik som Dagbladet. 

245 Påstanden bygger på søk i Retriever. VG Nett var nummer to (15.02) og TV 2 nummer tre (15.06). 

246 Tekstene jeg analyserer i dette kapittelet, inneholder naturlig nok flere taste- og redigeringsfeil enn normalt. 

Jeg markerer ikke disse med «[sic]», men forsikrer at alt er nøyaktig gjengitt. 

247 Dette er dessverre en av Zotero-filene der et reklamebanner har lagt seg over tittel, dateline og eventuell 

byline, samtidig som jeg mangler skjermdump av denne versjonen. Jeg kan derfor ikke si nøyaktig når den ble 

http://www.dagbladet.no/tag/nyheter
http://www.dagbladet.no/tag/utenriks
http://www.dagbladet.no/tag/new_york
http://www.dagbladet.no/tag/usa
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Eksplosjon i New York – bygning kollapset 
 

En bygning i bydelen Harlem i New York har kollapset etter en eksplosjon.  

 

Det melder flere amerikanske medier. Brannmannskaper er på stedet. 

 

VG oppdaterer saken! 

Her er forbeholdene mindre uttalt. Vi finner ingen modalitetsmarkører, men informasjonen 

oppgis også her å være hentet fra «flere amerikanske medier». At brannmannskapene er på 

stedet, angis som et faktum.  

Aftenposten.no legger seg et sted midt imellom i den første registrerte versjonen (lastet 

ned kl. 15.13).248 Eksplosjonen presenteres uforbeholdent i tittelen, men ikke kollapsen. Også 

her vises det til amerikanske medier, om ikke nøyaktig de samme som hos Dagbladet.no:  

Eksplosjon i New York – bygning skal ha kollapset 
 

Eirik Winsnes  

Oppdatert: 12.mar. 2014 15:09  

 

En bygning skal ha kollapset i Harlem i New York, melder CBS om en rekke andre medier. 

   Det skal ha vært en eksplosjon som forårsaket kollapsen. 

 

Aftenposten kommer tilbake med mer. 

Aftenposten.no er for øvrig først ute med å integrere en direktesendt video i saken; den ligger 

øverst i teksten allerede nå. Jeg kommer tilbake til videoen i avsnitt 10.4.2. 

Vi ser også at alle nettavisene avslutter brødteksten med en kursivert setning som lover 

oppdateringer. Dette er en tydelig tekstnorm og et sjangersignal. 

Ingressfunksjonen på dette stadiet er svært ulik i de tre nettavisene. Dagbladet.no følger 

sin egen nyhetsredaktørs norm om å la tittel og ingress utgjøre en slags sammenhengende 

setning (jf. avsnitt 8.15), dvs. at ingressen ikke gjentar noe fra tittelen, men supplerer den.  

VG Nett velger en mer tradisjonell ingress som oppsummerer hovedpoenget, men så tidlig i 

saken innebærer det at den i praksis gjentar tittelen i form av en fullstendig setning. Og det 

ingressen skal oppsummere, står ikke i brødteksten ennå; der finner vi bare en anaforisk 

referanse tilbake til ingressen («Det melder …»). Aftenposten.no har på sin side valgt å legge 

ut den første meldingen helt uten ingress. 

Dagbladet.nos versjon skiller seg altså ut ved å ta flest forbehold, bruke ingressen som 

en forlengelse av tittelen og tilby flest opplysninger. Også VG Nett har med at nødetatene er 

på stedet, men bare Dagbladet.no forteller at togtrafikken er stanset. 

Hvis vi skjeler til Whites satellittkategorier, kan vi si at Dagbladet.nos brødtekst består 

av en utdyping («Nødetatene skal akkurat ha …»), en form for delegitimering eller forbehold 

                                                                                                                                                         
publisert, og om den hadde undertittel og/eller byline. VGs aller første versjon, som muligens er identisk med 

denne, ble imidlertid publisert klokka 15.02, altså åtte minutter etter Dagbladet.no. 

248 Denne versjonen er både første gang publisert og sist oppdatert kl. 15.09, noe som tyder på at det er aller 

første versjon. Men jeg kan ikke utelukke at det har skjedd én eller flere oppdateringer innenfor klokkeslettet 

15.09. 

mailto:eirik.winsnes@aftenposten.no
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(«Foreløpig er det lite bekreftet informasjon…») og en kombinasjon av utdyping og 

legitimering («Metro-North har stoppet all trafikk …»). Opplysningen om togstansen er ikke 

direkte relevant for norske lesere, så selv om den er med på å utfylle påstanden om at det har 

skjedd en eksplosjon og en utrykning, fungerer den kanskje først og fremst som et tegn på at 

påstanden i tittelen er sann.249  

Dagbladet.no er også den eneste av de tre nettavisene som på dette tidspunktet har et 

bilde på fronten (figur 10.1). Saken ligger på topp, med et stort bilde av røyken som stiger opp 

fra kvartalet, øyensynlig fotografert fra en togperrong eller en bro i nærheten. Bakhodene til 

sju andre øyenvitner stikker opp i forgrunnen. Under bildet står tittelen i negativ skrift på 

svart bakgrunn: «Stor eksplosjon i Harlem i New York. Bygning skal ha kollapset. Les mer». 

Fronttittelen er altså både mer informativ og har sterkere modalitet enn selve saken. I saken 

står det ingenting om noen kollaps, og på fronten konstateres eksplosjonen uten de 

forbeholdene vi så i saken. Kollapsen, derimot, «skal ha» skjedd. Alle påstandene modereres 

altså i det minste ett sted.   

VG Nett presenterer på sin side saken helt uten forbehold: «Eksplosjon i New York – 

bygning kollapset». Nedenunder ligger en linje med kontaktinformasjon dersom leserne har 

tips. Aftenposten.no bruker som Dagbladet.no hvit skrift på svart bakgrunn: «Eksplosjon i 

New York – bygning skal ha kollapset». Over, i rødt og med et blinkende alarmsymbol, ligger 

vignetten «AKKURAT NÅ», og nederst leser vi i mindre skrift «Se TV-bilder direkte her 

nå».  

Vi kan derfor si at Dagbladet.no i disse aller første minuttene framhever det visuelle på 

fronten, mens VG Nett framhever det interaktive og Aftenposten.no framhever det 

umiddelbare. Språklig er Dagbladet.no både mer dramatisk enn konkurrentene («Stor 

eksplosjon») og mer utfyllende («i Harlem»). 

  

                                                 
249 Den kan naturligvis også leses som en konsekvens og kategoriseres som «årsak/virkning», men det er nok 

mest naturlig å lese opplysningen som en delbeskrivelse av selve hendelseskomplekset. «Årsak/virkning»-

satellitter dreier seg mer om langtidseffekter, for eksempel om det blir nye rutiner for å varsle om gasslukt i 

boligbygg. 
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Figur 10.1: Det første registrerte frontoppslaget på hhv. Dagbladet.no, VG Nett og Aftenposten.no 
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10.4.2 Versjon 2 (15.18): Verifisering og frontbygging 

Klokka 15.18 er ingressen den eneste setningen som ikke er endret i dagbladteksten. Ett 

avsnitt er dessuten strøket og tre nye kommet til.  

Eksplosjonen anses nå i større grad som et faktum, og forbeholdet «mulig» er strøket 

alle de tre stedene. Tittelen melder dermed om «– Utrykning til eksplosjon i New York». I 

brødteksten er likevel de resterende modalitetsmarkørene beholdt («skal […] ha», «de som 

beskrives som» osv.), bortsett fra setningen om at «Foreløpig er det lite bekreftet informasjon 

om hva som har skjedd». Den er strøket og erstattet med en uforbeholden konstatering: «En 

bygning har kollapset og minst fire personer er skadd.» Ingen kilder oppgis til denne 

opplysningen. 

Resultatet er at teksten framstår noe modalitetsforvirret. Den er ikke selvmotsigende 

rent innholdsmessig, men koherensen svekkes av at noen setninger forutsetter at eksplosjonen 

har skjedd, mens andre presenterer den som en ny og usikker opplysning. Også kohesjonen 

lider under dette. Vi har allerede lest om eksplosjonen to steder på fronten og to ganger i selve 

saken når vi i tredje avsnitt får vite at «Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central 

etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York» (kursivert her). De tre nye 

avsnittene, som er lagt til nederst i teksten, styrker heller ikke tekstbindingen: 

CBS News filmer nå direkte fra eksplosjonsstedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid. 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. 

På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at de skal ha hørt en eksplosjon. 

Det er ingen setningskopling i teksten, og vi finner bare tre grammatiske koreferanser: 

«stedet», «eksplosjonsstedet» og «eksplosjonen» (Vagle mfl. 1993:145). Bygningen og 

røyken innføres som om det var ny informasjon hver gang, og det samme gjelder til dels 

eksplosjonen. Til sammen svekker det kohesjonen og tema/rema-strukturen i teksten. Som 

White beskrev i sin «orbital» RST-struktur, fungerer avsnittene som enkeltstående 

spesifiseringer av tittel og ingress (de tre nye er utdypinger) og kan enkelt kastes om på.  

At kilder kommer og går, er ifølge Karlsson (2006) et særtrekk ved løpende oppdaterte 

nettnyheter. I denne nyhetsversjonen er det ikke lenger «på twitter» at NBC New York melder 

om togstansen, men formodentlig i redaksjonens egne kanaler. Til gjengjeld innføres «twitter 

og andre sosiale medier» som kilde til bekreftende observasjoner fra øyenvitner, og sakens 

eneste lenke ligger inne i noen få minutter. Den leder til CBS News’ direktesending fra 

eksplosjonsstedet, som snart skal integreres i selve saken (jf. versjon 3). Da skal også CBS 

forsvinne som offisiell kilde.  

På fronten er den samme direktevideoen allerede blitt integrert. Stillbildet fra bakken er 

byttet ut med et oversiktsbilde i fugleperspektiv. Det opprinnelige stillbildet brukes aldri igjen 

noe sted. Ved å føre musa over det nye bildet leser vi «DIREKTE: Eksplosjon i Harlem, New 

York», og videoen som spilles av når vi klikker på bildet, er kreditert «dbtv». Faktisk har 

Dagbladet.no hele tre innganger til direktevideoen på fronten nå. Ved siden av den integrerte 

videoen er det nemlig opprettet en egen sak med tittelen «DIREKTE: Eksplosjon i Harlem, 
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New York». Denne har i tillegg en lenke med teksten «Se direktebilder». Både tittelen og 

lenken under leder til en egen dbtv-side der videoen vises.  Her oppgis videoen å stamme fra 

Reuters. Alle de tre nettavisene strømmer nå denne videoen under sine respektive TV-

vignetter. For en leser vil det derfor være uklart om det er dbtv, VGTV, Aftenposten TV, 

Reuters eller CBS som står bak videoen. Når Aftenposten TV oppretter en egen videosak 

klokka 15.47 («De første helikopterbildene fra Harlem»), oppgis dessuten kilden å være «Et 

helikopter fra TV-selskapet NBC», altså enda en ny kilde. I etterkant er det vanskelig å 

avgjøre om det er snakk om én, to eller tre forskjellige direktevideoer her (de er dessverre 

ikke blitt lagret)250, men det er tydelig at alle nettredaksjonene har vært ivrige etter å inkludere 

direktevideo så fort som mulig. Videoen styrker nyhetsverdien, selv om den hovedsakelig 

viser nokså statiske avstandsbilder av et rykende gap i husrekka og brannfolk som spyler vann 

fra stigebiler, i all hovedsak uten kommentarer. På dette tidspunktet i saken var årsaken til 

eksplosjonen helt ukjent, ingen visste om det var terror eller en ulykke, og det var en reell 

risiko for flere eksplosjoner på direkten. Videoen gir dermed en mulighet for å holde lenge på 

leserne, selv om selve nyhetssaken foreløpig bare består av seks små avsnitt.  

Samtidig ser vi de første tegnene på at saken ekspanderer på dagbladfronten. Det kan 

virke unødvendig å legge ut direktevideoen som en egen sak når den allerede er integrert i 

fronthenvisningen ved siden av, men to oppslag istedenfor ett signaliserer at saken er viktig. 

Direktevideoen blir liggende som egen sak i en hel time, da det begynner å finnes nok 

alternative videoer å bytte den ut med. Dagbladet.no og Aftenposten.no følger hverandre i å 

bygge et stort sakskompleks på fronten med mange alternative innganger, mens VG Nett i 

større grad komprimerer presentasjonen og nøyer seg med én lenke til hvert element. At 

fronten endres løpende og i hurtig tempo, skjønner vi av at den nye inngangen til 

dagbladvideoen foreløpig har ingressen «klikk for ingress» [sic].  

 Dagbladet.no prioriterer altså å få siste nytt og videoer lagt ut på fronten framfor i selve 

saken, samt at fronttitlene har færre forbehold enn omtalen i selve saken.  

 

10.4.3 Versjon 3 (15.25): Bedre kilder, leserhenvendelse og tilløp til tekststruktur 

Klokka 15.25 har selve saken også fått integrert direktevideo. Den ligger som hovedbilde over 

tittelen (figur 10.2). To journalister har dessuten fått byline på saken – det er Dagbladet.no sist 

ute med av de tre nettavisene. Tittelen, ingressen og setningen om togstans er uendret, men 

resten av avsnittene er på ulike måter forandret. 

                                                 
250 Direktevideoen fra VG Netts hovedsak er imidlertid lagt ut som opptak (VG Nett 12.3.2014g).  
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Figur 10.2: Dagbladet.no integrerer direktevideo i saken kl. 15.25 

 

Setningen «En bygning har kollapset og minst fire personer er skadd» er tatt ut igjen og 

erstattet med to nye avsnitt: 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første 

meldingene til redningsetatene gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 

Minst 11 personer er lettere skadd, opplyser brannvesenet til CNN. Brannvesenet kan foreløpig 

ikke bekrefte at bygningskollapsen skyldes en eksplosjon.  

Dette er første gang Dagbladet.no siterer en kilde som verken er et annet nyhetsmedium eller 

et sosialt medium. «Brannvesenet» er riktignok en vag referanse og gjengis indirekte via 

CNN, men det gir likevel en viss ryggdekning for opplysningen om antall skadde, som vi ser 

har steget siden sist.  
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Men med fjerningen av den udokumenterte setningen forsvant også opplysningen om at 

«en bygning har kollapset». Nå presupponeres dette bare gjennom den bestemte formen i 

«bygningskollapsen». Til nød kan vi si at «bygningskollapsen» viser tilbake til fronttittelen, 

som er uendret («Bygning skal ha kollapset»). Mens forrige versjon av teksten fikk svak 

kohesjon ved at setningene ikke bygde på hverandre, får vi her kohesjonsbrudd fordi 

referenten viser grammatisk til en konstituent som ikke lenger er der. 

Begge de nye avsnittene er utdypinger som gir flere detaljer om hva som foregår. 

Modalitetsforvirringen fortsetter, siden brannvesenet nå ikke vil bekrefte at det har vært noen 

eksplosjon, samtidig som Dagbladet.no viser til «Røyk fra eksplosjonen» like nedenfor. 

Muligens er det også brannvesenets tilbakeholdenhet som gjør at forrige versjons opplysning 

om at vitner «skal ha hørt en eksplosjon», nå blir ytterligere modifisert til at vitnene «skal ha 

hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon» (kursivert her). Åpningsavsnittet 

oppgir for øvrig fortsatt med forbehold at «Nødetatene skal akkurat ha rykket ut» (kursivert 

her), samtidig som det i neste avsnitt fastslås at «ambulansepersonell på stedet» behandler 

flere personer – da må de jo nødvendigvis ha rykket ut først.  

Det nye avsnittet om at ambulansepersonellet behandler personer, og at noen kan sitte 

fast i ruinene, er uthevet i teksten. Også VG Nett og Aftenposten.no skal snart begynne å 

framheve enkeltavsnitt visuelt på denne måten. Det er interessant at Dagbladet.no velger å 

utheve litt vage opplysninger om skadde og mulige fastklemte framfor de konkrete tallene på 

skadde. Det tyder på at det usikre ved situasjonen har størst nyhetsverdi, noe som også gjør 

det mer relevant for leseren å følge med på saken videre. Dette avsnittet skal bli liggende som 

det eneste uthevete avsnittet helt til Dagbladet.nos New York-korrespondent rekker fram til 

stedet 20 minutter senere, selv om det i mellomtida publiseres mange nye opplysninger. Det 

er altså ikke nødvendigvis siste nytt som utheves, slik vi ellers kunne tro.  

Lenken til CBS’ video er nå fjernet, siden videoen er blitt integrert i saken. 

Formuleringen «CBS News filmer nå direkte fra eksplosjonsstedet der tykk røyk […]» er 

oppdatert til «I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk 

[…]». Journalisten henvender seg altså direkte til leseren for å gjøre oppmerksom på den nye 

videoen, mens kildehenvisningen er flyttet til videobildeteksten: «DIREKTE: Følg 

utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters». Bruken av persondeiksis («du») og diskursiv 

deiksis («i bildet øverst i saken») harmonerer godt med statistikken i avsnitt 8.16, som viste at 

Dagbladet.no bruker disse deiksisformene hyppigst. Verken VG Nett etter Aftenposten.no 

bruker deiksis på denne måten i brødteksten til hovedsaken, selv om VG Nett klokka 15.34 

legger inn en lenke med tittelen «Følg dramaet i New York i VG Direkte her!». 

Den siste endringen som er gjort i teksten, er at de to nederste avsnittene er slått 

sammen til ett. Også de to nyinnskrevne avsnittene består av to setninger hver. I de to første 

versjonene utgjorde hver helsetning et avsnitt for seg, men nå ser vi små tegn til en mer 

kompleks avsnittsbygging. Det kompenserer delvis for de manglende grammatiske 

kohesjonsmekanismene. Alle avsnittene har en form for leksikalsk forbindelse som skaper 

referentkopling: «personer» → «folk», «ambulansepersonell» → «redningsetatene», 
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«brannvesenet» → «brannvesenet», «eksplosjonen» → «en eksplosjon» (Vagle mfl. 

1993:145). 

 

10.4.4 Versjon 4 (15.30): Ny tittel og ingress, første direkte sitat  

Fem minutter senere, klokka 15.30, har saken fått en tittel og ingress som harmonerer bedre 

med fronthenvisningen: 

Bygning kollapset i New York etter mulig eksplosjon 
 

Meldes om kraftig røykutvikling og flere skadde.  

 

Tittelen i saken tar nå på den ene siden færre forbehold enn fronttittelen, som fremdeles 

melder at bygningen «skal ha» kollapset. På den annen side er eksplosjonen et faktum på 

fronten, men bare «mulig» i saken, så det virker nokså tilfeldig hvor forbeholdene tas. Den 

nye ingressen følger mønsteret med å være en ufullstendig setning som oppsummerer poenget 

kjappest mulig. «Meldes om» må i så måte anses som en modalitetsmarkør, siden ingressen 

ville gått enda mer rett på sak om Dagbladet.no strøk disse to ordene. De strykes imidlertid 

aldri. 

Tre nye avsnitt er lagt til, alle med mer enn én setning. Det første utdyper tittelen og er 

plassert etter brannvesenets opplysning om 11 skadde: 

Det skal være en seks etasjers boliggård som er rammet. Vitnene melder om en kraftig eksplosjon 

og rystninger. TV-bildene viser at en stor del av bygget har kollapset. 

De to andre nye avsnittene utdyper ingressen og er plassert etter avsnittet om togstansen:  

– Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust 

butikkvinduer i området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7. 

  Det skal være minst en skadd innbragt til sykehus. Sykehuset melder at denne pasienten er hardt 

skadd. 

TV-reporteren er en ny kilde i saken. Selv om andre nettaviser og TV-kanaler har vært 

Dagbladet.nos viktigste kilder hele veien, får nå leseren for første gang vite hvordan det 

oppleves å være til stede («vanskelig å puste»). Bruken av direkte sitat bringer også kilden 

nærmere, samtidig som det tilpasser teksten til tekstnormene for nyheter (jf. Hågvar 

2007a:199). Hvem «vitnene» er i det første avsnittet, er mer uklart. Det kan være de samme 

vitnene som allerede er referert fra sosiale medier, og som fremdeles gjengis i siste avsnitt. I 

så fall ser vi et eksempel på at tidligere kjent informasjon rekontekstualiseres og løftes fram 

uten at de opprinnelige anførslene strykes.  Det er også uklart hvordan journalisten vet hva 

«sykehuset melder».  

En tredje journalist er nå satt på saken og har fått byline sammen med de to første. 
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10.4.5 Versjon 5 (15.33): Skadde på fronten og kontekstualiserende detaljer 

Etter tre nye minutter, 15.33, er saken oppdatert igjen. En fjerde journalist har fått byline, og 

et nytt utdypende avsnitt er lagt inn etter den forrige spesifiseringen av tittelen: «Ifølge CBS 

er det en spansk kirke og en pianobutikk i det rammede bygget.»  

De siste oppdateringene styrker tekstbindingen gjennom grammatisk koreferanse. 

«Bygget» og «bygningen» omtales i bestemt form, og vi finner referanser som «denne 

pasienten». Det begynner også å danne seg en tredelt tekststruktur der redningsarbeidet 

presenteres først i brødteksten, etterfulgt av detaljer om det sammenraste bygget, mens 

utdypinger om togstansen, røykutviklingen og skadene omkring legges nederst. 

CBS kommer inn igjen som kilde. Dagbladet.no følger nå minst fem amerikanske 

nyhetsmedier parallelt: CBS, NY1, CNN, NBC New York og ABC7. Aftenposten.no siterer 

på samme tid CBS, New York Daily News og The New York Post. VG Nett refererer CBS, 

NBC News og CNN. Ingen har egne reportere eller kilder på stedet foreløpig, så dekningen er 

avhengig av at journalistene klarer å støvsuge andre medier for mest mulig informasjon. Også 

VG Nett har nå fire journalister på saken, mens Aftenposten.no nøyer seg med én.  

For journalistene kan det være vanskelig å vurdere hvilken informasjon som er relevant 

for norske lesere. Hittil har nyheten konsentrert seg om å få avklart hva som faktisk har 

skjedd, men opplysningen om den spanske kirken og pianobutikken innfører et nytt 

detaljnivå. Mens de tidligere oppdateringene med Whites termer kan kalles utdypinger, er 

dette i større grad en kontekstualisering – «For example, the geographical setting will be 

described in some detail» (White 2000:385). Bekymrete lesere som kjenner folk i Harlem, kan 

kanskje bruke opplysningen til å avgjøre nøyaktig hvilket bygg det er snakk om. På den annen 

side vil disse leserne muligens velge å følge amerikanske medier direkte framfor å vente på 

Dagbladet.nos referat av dem. Opplysningen om at det er en kirke og butikk i bygget, kan vi 

lese som en presisering av avsnittet over, der bygningen bare kalles «en seks etasjers 

boliggård». Kanskje kan også offentlig virksomhet på gateplan tyde på at det var mange 

mennesker i bygningen, slik at opplysningen understøtter de ubekreftete meldingene om at 

«folk var fastklemt i ruinene». Også VG Nett og Aftenposten.no inkluderer etter hvert disse 

opplysningene, helt eller delvis.  

Et kvarter etter at brødteksten første gang opplyste om at noen var skadd, inkluderes 

opplysningen nå på fronten: «Stor eksplosjon i Harlem i New York. Bygning skal ha 

kollapset. Flere skadd.» lyder den oppdaterte tittelen (kursivert her). Det feilpubliserte «Klikk 

her for ingress» er nå fjernet. Ellers er fronten som før. 

 

10.4.6 Versjon 6 (15.39): Ny hovedvideo, stillbilder og halvkvedet avsnitt 

Dagbladet.no fortsetter å samle informasjon fra både sosiale og journalistiske medier. Klokka 

15.39 byttes direktevideoen i saken ut med en 15 sekunders privat filmsnutt fra Instagram. 

Videoen omtales ikke i brødteksten, men bildeteksten forklarer: «DRAMATISK: Kort tid 

etter at det ble meldt om eksplosjon i Harlem, New York, filmet denne Instagrambrukeren 

røyken som stiger opp fra et område i bydelen. Video: Instagram/lovcole». Videoen er filmet 
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på avstand, trolig fra et vindu, og i bekgrunnen hører vi to kvinner diskutere hva som foregår, 

på amerikansk: «I think the fire is spreading now, because […]». Bildene gir ikke noe bedre 

innblikk enn direktevideoen, men viser situasjonen fra en litt annen vinkel. Verken VG Nett 

eller Aftenposten.no publiserer denne videoen.  

Liveoverføringen finnes fortsatt integrert i saken, men er nå flytta ned sammen med 

brødteksten. I tillegg får saken nå stillbilder for første gang. To flyfoto fra hver sin vinkel 

viser brannfolk som spyler vann fra stigebiler. Perspektivet og den kornete kvaliteten tyder på 

at bildene er hentet fra livevideoen. De har ingen bildetekst, men er kreditert «AP 

Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX».  

Det visuelle er åpenbart viktig for Dagbladet.no i denne fasen. Teksten har nå fire 

visuelle elementer som i praksis viser det samme og bekrefter hverandre mer enn de utfyller. 

Samtidig ligger livevideoen fortsatt ute som to parallelle saker på fronten.  

Samspillet med brødteksten er det verre med. Fortsatt heter det at «I bildet øverst i 

saken kan du se videobilder direkte fra stedet», noe som ikke lenger stemmer. Vi finner også 

et påbegynt nytt avsnitt som antyder at det kommer en oppdatering om en av de skadde: 

Minst en hardt skadd person har ankommet Harlem Hospital med Brannvesenet kan foreløpig ikke 

bekrefte at bygningskollapsen skyldes en eksplosjon. 

Videre korrigeres brannvesenets utsagn om at «Minst 11 personer er lettere skadd», til at 

«Minst 11 personer er skadd» (kursivert her). Brannvesenet uttaler seg ikke lenger «til CNN», 

men «til mediene på stedet». Liverapporteringen rykker enda litt nærmere. 

 

10.4.7 Versjon 7 (15.44): Klarere struktur, observasjoner og «leservideo» på fronten 

Klokka 15.44 er det gjort ytterligere strukturarbeid på teksten. Datelinen er nå oppdatert til 

«NEW YORK (Dagbladet)», noe som tyder på at en korrespondent er blitt involvert – 

riktignok uten byline foreløpig. Den tredelte strukturen befestes for første gang med 

mellomtitler: Bolken som primært handler om bygningen, får mellomtittelen «Sammenrast», 

mens kontekstbolken kalles «Dramatisk». Det halvskrevne avsnittet fra versjon 6 er nå ferdig 

og har fått uthevet skrift: 

Minst en hardt skadd person har ankommet Harlem Hospital, melder sykehuset. 

Uthevet er også et nyskrevet avsnitt som er plassert omtrent midt i teksten, etter opplysningen 

om at bygget har kollapset: 

Det brenner i bygget, men store brann- og redningsmannskaper er på stedet og er i full gang 

med slukkingsarbeidet. Det er mye røyk, men ikke synlige flammer. 

Denne observasjonen tyder på at korrespondenten har kommet fram til stedet, siden det 

verken tas forbehold eller vises til andre kilder. Like fullt fortsetter mediene å være viktige 

kilder. Avsnittet om at «Brannvesenet kan foreløpig ikke bekrefte at bygningskollapsen 

skyldes en eksplosjon», er nå utvidet med «De har rykket til stedet med 39 enheter og et 
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mannskap på 168, melder ABC-News». Alle disse nye setningene kan plasseres i Whites 

utdypingskategori.  

Misforholdet mellom hovedvideoen og brødtekstreferansen er muligens oppdaget, 

iallfall har videoene byttet plass slik at direktesendingen igjen ligger som hovedbilde. 

Samtidig er instagramsnutten lagt ut som egen sak på fronten, med tittelen «LESERVIDEO: 

Her stiger røyken etter eksplosjonen. Dramatisk i New York. Se video» (figur 10.3). Når vi 

klikker oss inn på filmen, får vi opp tittelen «LESERVIDEO: Her siver røyken opp rett etter 

eksplosjonen» og den samme bildeteksten som i nyhetssaken. Det er verdt å merke seg at 

videoen så tydelig annonseres som «leservideo», til tross for at den amerikanske 

instagrambrukeren etter all sannsynlighet aldri har lest Dagbladet.no. I avsnitt 7.3.4.7 

postulerte jeg at «vanlige folk» gjerne får rollen som «leser» når de opptrer som kilde i 

nettavisene. Det bygger en interaktiv diskurs der kontakten mellom lesere og journalister både 

legitimeres og feires. Når Dagbladet.no lar sjangerbetegnelsen «leservideo» romme ethvert 

filmopptak gjort av en ikke-profesjonell aktør, uavhengig av om fotografen er en faktisk leser 

eller ikke, kan det tyde på at det ligger en viss automatikk i å vise fram den interaktive 

kontakten med «den lille mann» der det er mulig, og å bruke «leser»-betegnelsen for å 

understreke symbiosen mellom redaksjonen og folkedypet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.3: Videodominans på dagbladfronten kl. 15.46 
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«Leservideoen» har tatt noe av plassen til direktevideoen på fronten. «Eksplosjon i Harlem, 

New York» er derfor kutta ned til «Eksplosjon i Harlem». «New York» står jo også to andre 

steder i frontkomplekset, som nå teller tre saker. Nytt er det også at henvisningen til 

hovedsaken framhever den midterste ytringen med gul skrift (kursivert her): «Eksplosjon i 

Harlem i New York. Bygning skal ha kollapset. Flere skadd.» Muligens reflekterer det at 

bygningskollapsen ses som det mest dramatiske i saken, samtidig som tittelen nå begynner å 

bli så lang – den går over tre fulle linjer – at det kan bli vanskelig for leseren å gripe 

hendelsen umiddelbart om ikke noe løftes fram. Foran «Les mer»-lenken har det sluppet til en 

ny publiseringsfeil: «Tekst», står det der. Dette er en forløper til en lengre oppfordring om 

publikumskontakt som ikke er skrevet ferdig ennå. 

 

10.4.8 Versjon 8 (15.54): Årsaksspekulasjoner og reporter på stedet 

Nå går det opptil ti minutter før neste oppdatering.251 I mellomtida har Dagbladet.nos 

journalist på stedet fått sin byline på saken («I NEW YORK») og supplert første avsnitt med 

en bekreftelse av at «Dagbladet er ved ulykkesstedet, som fremdeles er røyklagt og kaotisk». 

Det samme avsnittet melder fortsatt at «Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New 

York til det som beskrives som en eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier». 

Selv om reporteren er på stedet og observerer kollapsen og hjelpearbeidet med egne øyne, er 

altså den nesten en time gamle åpningslinja beholdt, med alle sine forbehold.   

Umiddelbart etter åpningsavsnittet følger derimot to nyskrevne avsnitt, det første med 

uthevet skrift: 

Den siste meldingen fra redningsmannskaper og vitner på stedet er at det trolig dreier seg 

om en gasseksplosjon. Men dette er ikke offisielt fastslått. En nabo sier til CBS at det var en 

gasslekkasje i bygget for fem måneder siden, men brannvesenet har så langt ikke bekreftet 

dette. Reportere på stedet sier at det ikke lukter gass i området. En annen nabo sier til Fox 

news at han luktet gass i området i går.  
   Samtidig sier politiet til CNN at ingen ting tyder på at eksplosjonen har noe med terrorisme å 

gjøre. 

Hittil har de nyskrevne avsnittene vært utdypinger, med ett tilfelle av kontekstualisering. Nå 

kommer årsak/virkning-satellittene. Dokumentasjonen av hva som har skjedd, er blitt fyldig 

nok til at journalistene kan gå over til å undersøke hvorfor. Dessuten tar det naturlig nok noe 

lengre tid å få dokumentasjon om årsaker, om en ikke skal henfalle til ren spekulasjon. Nå 

lanseres to mulige årsaksforklaringer, gasslekkasje og terror, med gassteorien som den klart 

mest sannsynlige. Det er interessant at Dagbladet.no likevel må presisere at «ingen ting tyder 

på at eksplosjonen har noe med terrorisme å gjøre». Formuleringen presupponerer at noen har 

hatt mistanke om terror, selv om dette ikke har vært nevnt med ett ord i noen av de tre 

nettavisenes nyheter så langt. Det betyr først og fremst at nettavisene har vært forsiktig med 

spekulasjonene, slik Aske Kammer også fant i sin 22. juli-analyse (Kammer 2013b:305f). 

Både journalister og lesere har nok hatt terrorspørsmålet som et uuttalt nyhetskriterium helt 

                                                 
251 En versjon lastet ned 15.48 er identisk med versjon 7. 
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fra den første meldingen om hendelsen kom. I det interaktive livestudioet VG Direkte er det 

første spørsmålet fra en leser (allerede kl. 15.34): «Vet de noe om hva det kan være? Bombe? 

Gasseksplosjon?» – hvorpå journalisten nøkternt må svare at «Det har så langt ikke kommet 

noe informasjon om mulige årsaker». Det er slett ikke sikkert saken hadde blitt slått like stort 

opp om det var klart fra første øyeblikk at årsaken var en gasslekkasje, jf. avsnitt 10.7.4.  

Når Dagbladet er på stedet, virker det litt underlig at journalisten viser til hva «reportere 

på stedet» kan lukte, istedenfor å beskrive egne sanseinntrykk. Trolig er dette skrevet før han 

kom helt fram. Litt lenger ute i teksten, etter det uthevete avsnittet om den skadde på 

sykehuset, redegjør han derimot for sine egne observasjoner: 

Det er for øyeblikket kaotisk på stedet. Et stort område er avstengt. Mange skyelystne har møtt 

frem for å følge redningsarbeidet, og det velter fremdeles tjukk røyk ut fra bygningen som dekker 

hele området rundt. 

Teksten har nå mange referanser til den tjukke røyken. Lenger oppe har vi lest at det «meldes 

om kraftig røykutvikling», og at ulykkesstedet «fremdeles er røyklagt og kaotisk», og mot 

slutten gjentas det at «Det er mye røyk», «Det velter røyk ut av bygningen», «tykk røyk velter 

ut fra en bygning» og «Røyk fra eksplosjonen kan sees på flere kilometers avstand». Ingen tar 

seg tid til å redigere vekk den overflødige informasjonen, noe som er helt i tråd med Saltzis’ 

observasjoner (2012). Til og med to av de helt nye oppdateringene overlapper hverandre: 

«Dagbladet er ved ulykkesstedet, som fremdeles er røyklagt og kaotisk. […] Det er for 

øyeblikket kaotisk på stedet […] og det velter fremdeles tjukk røyk ut fra bygningen som 

dekker hele området rundt.» Vi ser altså en betydelig redundans. 

Tastefeilen «skyelystne» blir aldri rettet opp, heller ikke den inkonsekvente skrivemåten 

«tjukk»/«tykk», som trolig henger sammen med at teksten nå har fem forfattere. 

På fronten har Dagbladet.no fått ferdig sin bønn om tips. Under hovedtittelen leser vi: 

«Vet du noe? Er du på stedet? Har du bilder eller informasjon? KONTAKT OSS PÅ 

2400@db.no». «TIPS OSS 2400» står også i et eget rødt felt. Her er Dagbladet.no sent ute. 

VG Nett har bedt om publikumstips på fronten helt siden den første registrerte versjonen, 

lagret klokka 15.08. I intervjuene jeg gjorde noen måneder før hendelsen, vektla da også VGs 

redaksjonssjef publikumskontakten sterkere enn Dagbladets nyhetsredaktør, som var mest 

opptatt av hurtighet. Klokka 16.01 kan VG Nett oppdatere sin sak med det første intervjuet 

med en nordmann på stedet.  Aftenposten.no ber på sin side aldri om lesernes hjelp via 

fronten. Derimot ber de om tips inne i saken allerede fra versjon 2 (kl. 15.27) og lanserer sitt 

intervju med en nordmann på stedet bare tjue minutter senere, kl. 15.47. Dagbladet.no får 

aldri tak i norske kilder som kan rapportere hjem, men reporteren på stedet får snakket med et 

amerikansk øyenvitne og lagd en ny sak om det klokka 16.39. VG Nett og Aftenposten.no ser 

på sin side ikke ut til å ha egne korrespondenter på stedet og er derfor mer avhengig av 

telefonisk eller digital kontakt med øyenvitnene. 

 

mailto:2400@db.no
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10.4.9 Versjon 9 (15.59): Flere skadde, færre forbehold, personlig stil og intervju med 

øyenvitne 

Fem minutter senere er «Minst 11 personer er skadd» presisert til «Minst 16 personer er 

skadd, hvorav minst fire er hardt skadd». Setningen om at «Brannvesenet kan foreløpig ikke 

bekrefte at bygningskollapsen skyldes en eksplosjon», tas ut. Det styrker koherensen noe, 

siden teksten ofte viser til «eksplosjonen» og redningsmannskapene melder at det «trolig 

dreier seg om en gasseksplosjon». Men forbehold av typen «mulig eksplosjon» og «det som 

beskrives som en eksplosjon» får fortsatt stå. 

Dagbladet.no har videre satt inn en ny mellomtittel, som etterfølges av to nyskrevne 

avsnitt: 

Frykter flere 
Carmen Vargas-Rosa som driver den spanske kirka i første etasje, sier at hun ikke får kontakt med 

fire personer som bodde i bygget. 

   – Jeg kjente gasslukt ved en butikk på hjørnet i går kveld. Jeg ga beskjed til eieren av 

butikken, og han sa han skulle sjekke det. 

Det første avsnittet er en utdyping av ingressens melding om flere skadde; tallet kan øke. 

Opplysningen om den tidligere gasslukta vil jeg kategorisere som en kontekstualisering: «For 

example, […] the ‘crisis point’ will be located in the context of preceding, simultanous or 

subsequent events» (White 2000:385). Det er uklart om Dagbladet.nos journalist har snakket 

med Vargas-Rosa selv; i sammenhengen kan det virke som et ekslusivt intervju. VG Nett 

gjengir imidlertid det samme intervjuet og oppgir at det er hentet fra CBS. Med mindre 

Dagbladet.no har fått de samme uttalelsene fra den samme kilden, er altså kildehenvisningen 

mangelfull. Sitatet utfyller de indirekte sitatene fra andre naboer i begynnelsen av saken («En 

nabo sier til CBS at […]», «En annen nabo sier til Fox news at […]»). Når erfaringene 

presenteres med direkte tale, blir både de og kildene mer levende for leseren. Dessuten tilfører 

det teksten bedre variasjon og rytme. Det kan være nødvendig, for brødteksten utgjør nå 17 

avsnitt til sammen. 

Det ser ut til å være et generelt trekk ved denne saken at ny informasjon først 

presenteres gjennom journalistens stemme eller som indirekte referat fra et annet medium. 

Etter hvert kan informasjonen utdypes med indirekte sitater fra andre kilder, som 

brannvesenet eller naboene. I tredje omgang suppleres de indirekte sitatene med direkte 

sitater. Vi fikk først et direkte sitat fra en journalist, og nå, etter en drøy time, kommer de 

andre kildenes stemmer. Det stemmer godt med observasjonene i Hågvar (2007a:195ff). VG 

Nett innfører direkte sitater fra øyenvitner noe tidligere (15.34), men ser ut til å være enig 

med Dagbladet.no om at de hører hjemme i andre halvdel av i saken – den viktigste 

informasjonen fortelles på andre måter. Aftenposten.no velger imidlertid å henge fortellingen 

på observasjonene til en norsk student fra klokka 15.47. Han slipper til allerede i tredje 

avsnitt. Det kan tyde på at eksklusive kilder med egne sitater prioriteres høyere enn 

gjenfortelling av andre mediers sitater. 

Journalisten på stedet fortsetter å utfylle faktaopplysningene med egne observasjoner 

(kursivert her): 
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Brannvesenet har rykket til stedet med 39 enheter og et mannskap på 168, melder ABC-News. 

Men redningsarbeidet er vanskelig. Ruinene der bygningen har rast sammen er alene nesten tre 

etasjer høye. 

Her ser vi tilløp til en mer personlig og subjektiv stil enn journalistene har brukt hittil. At 

redningsarbeidet er vanskelig, er en subjektiv vurdering som ikke tillegges noen kilde. 

Adverbet «alene» virker forsterkende på inntrykket av hvor høye ruinene er, og antyder at det 

finnes mange flere problemer. Vi ser også at kohesjonen til dels er styrket i de siste to 

versjonene av teksten. Setningskoplinger som «men» og «samtidig» er innført etter at 

korrespondenten meldte seg på, og avsnittene blir lengre. 

Nå ser vi det første eksempelet på at avsnitt bytter plass. Fram til nå har nyskrevne 

avsnitt blitt stukket inn på ulike steder, mens eksisterende avsnitt har beholdt samme 

kronologi. Det ovenfor nevnte avsnittet om brannvesenet, derimot, stod opprinnelig fem 

plasser lenger opp, før første mellomtittel. Det var viktig tidligere, da det inneholdt setningen 

om at brannvesenet ikke kan bekrefte eksplosjonen. Nå som den er fjernet, berører ikke lenger 

avsnittet det fundamentale spørsmålet om hva som egentlig har skjedd. Det kan være en grunn 

til at det flyttes nedover, til tross for at det er oppdatert med nye observasjoner.  

  

10.4.10 Versjon 10 (16.07): Vesentlig korreksjon med bildebelegg 

Fram til nå har Dagbladet.no hevdet at det kun er én bygning som har kollapset. Det gjorde 

også konkurrentene innledningsvis, men det har nå gått mer enn en halv time siden VG Nett 

kunne fortelle at det faktisk er snakk om to bygninger (15.34). Aftenposten.no korrigerte også 

til to bygninger ti minutter etter VG Nett.  Først tjue minutter etter det igjen (16.07) foretar 

Dagbladet.no den samme korreksjonen. Muligens har Dagbladet.no ventet for å kunne 

versifisere informasjonen. VG Nett og Aftenposten tar forbehold som «skal ha kollapset» og 

«ifølge CBS», mens Dagbladet.no uten forbehold konstaterer at «To bygninger har kollapset i 

kvartalet» i første avsnitt. Tittelen «Bygning kollapset i New York etter mulig eksplosjon» 

strammes også opp til «To bygårder kollapset i New York etter eksplosjon» (endringer 

kursivert her).  

Også andre opplysninger i teksten må endres, som høyden på huset. Der det før stod at 

«Det skal være en seks etasjers boliggård som er rammet», og at «en stor del av bygget har 

kollapset», heter det nå (endringer i kursiv): 

Det skal være to fem etasjers bygårder som er rammet. De to lå i midten av et kvartal på fire 

samstilte gårder. Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. TV-bildene viser at store 

deler av byggene har kollapset.   

Dette er det første eksempelet på at opplysninger i teksten viser seg å være direkte usanne og 

må rettes opp, om vi ser bort fra den upresise videohenvisningen i versjon 6. At nettavisene 

publiserer informasjon som senere viser seg å være gal, er som nevnt observert også i tidligere 

casestudier av blant annet Karlsson (2006, 2012a), Hågvar (2007a) og Kammer (2013b). 

Likevel kan Dagbladet.no finne ryggdekning i sine mange forbehold. De skrev at «Det skal 
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være en seks etasjers boliggård som er rammet» (kursivert her), ikke at det er slik. Og at én 

bygning har kollapset, er for så vidt riktig – det utelukker ikke at det også kan ha vært en til. 

At det faktisk er to bygninger, underbygges av et nytt bilde som plasseres over de to 

gamle. Det er hentet fra Google Streetview og viser tydelig de to sammenbygde bygårdene. 

Vi kan lese «Spanish Christian Church» på et skilt på den ene og «Absolute Piano» på en 

markise på den andre, jf. brødtekstens påstand om at det er «en spansk kirke og en 

pianobutikk i det rammede bygget». Dette sitatet er for øvrig bare ett av mange eksempler på 

at brødteksten ikke blir gjennomført oppdatert med de nye opplysningene. Det står fortsatt 

«det rammede bygget», «en eksplosjon i en bygning», «gasslekkasje i bygget», «der 

bygningen har rast sammen» osv. i entall (kursivert her). Journalistene har ikke fått tid til å 

presisere at gasslekkasjen og eksplosjonen godt kan ha skjedd i én bygning, men så har også 

nabobygningen kollapset. Entall og flertall brukes om hverandre. Nesten alle 

entallsreferansene blir stående fram til og med siste versjon av teksten. På den annen side blir 

«Det brenner i bygget» redusert til bare «Det brenner». 

Bildeteksten til det nye bildet lyder for øvrig: «FØR EKSPLOSJONEN: Det er de to 

bygningene i midten på dette bildet som er rammet. Bildet er fra Google Streetview.» Vi ser 

at bruken av diskursiv deiksis videreføres. 

Også fronten blir nå oppdatert. Tittelfragmentet «Bygning skal ha kollapset» endres til 

«To bygninger har kollapset», fremdeles uthevet med gul skrift. I tillegg har hovedsaken fått 

følgende toppvignett: «NABO: – DET LUKTET GASS I GÅR». Årsaksforklaringen som i 

snaue ti minutter har ligget som hovedteori i brødteksten, finner indirekte veien til fronten. 

Mens det i de første versjonene var fronten som publiserte ny informasjon først, har den nå 

begynt å henge litt etter. Det samme gjelder også for VG Nett og Aftenposten.no i dette 

tilfellet. Muligens kan det forklares med at fronthenvisningen bør være så dramatisk som 

mulig for å invitere leserne inn i saken. De tidlige opplysningene om eksplosjon og kollaps 

kunne antyde en terrorhandling med enorm nyhetsverdi. Da spisset fronten saken og luket 

vekk brødtekstens forbehold. Nå tyder siste nytt på det motsatte, nemlig en gassulykke uten 

noen konkret gjerningsmann eller vesentlige implikasjoner for andre enn de pårørende. Da 

kan det nok være fristende å holde på usikkerheten noen minutter ekstra – uten at vi kan vite 

sikkert om det virkelig er det som har skjedd her. 

 

10.4.11 Versjon 11 (16.16): Dødsfall i ingressen, flere sitater og ny «leservideo» 

«Meldes om kraftig røykutvikling og drepte og mange skadde», heter det i ingressen klokka 

16.16 (endring kursivert her). Syntaksen er foreløpig ikke god, men journalistene har fått 

klemt inn en viktig oppdatering: Noen av de skadde har dødd. Foreløpig står det ikke noe om 

dette i brødteksten, og heller ikke på fronten. Der er folk bare skadd. 

I hovedavsnittet med tittelen «Sammenrast» dukker det samtidig opp et nytt intervju 

med direkte tale, denne gangen kreditert Fox News. Det avsluttes med et komma og virker 

ikke helt ferdig: 
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– Det var tre eksplosjoner. Jeg ble vekket av den første, og løp ut for å se. Da stod bygget allerede 

i brann, og det var glass og splinter utover veien på utsiden. Så kom det en eksplosjon til. 

Brannvesenet skrek at vi måtte komme oss unna. Da eksploderte det igjen. Nå er hele bygget borte, 

sier en nabo til Fox-news.  

   Han forteller at et av de to byggene nettopp har blitt totalrenovert og satt opp på nytt.  

   – Nå er det helt borte, sier han, 

Det har etter hvert blitt flere eksempler på at halvferdige ytringer henger i lufta (jf. kommaet 

sist i sitatet), noe som peker mot at journalistene trykker «publiser» jevnlig, også om de ikke 

har fullført setningen eller avsnittet. 

 

 

Figur 10.4: «Leservideo» på topp kl. 16.16 
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I nest siste avsnitt står det fortsatt at vi kan se direktebilder «i bildet øverst i saken». Det 

stemmer ikke lenger, for nå har det dukket opp en ny «leservideo» på Instagram. Den får 

hovedbildeplassering med teksten «KAOTISK: Politi og brannmenn var på plass i Harlem, 

New York etter at en bygning eksploderte. Flere gater ble avsperret, som vist i denne 

leservideoen. Video: Instagram / young_nd_winning» (figur 10.4). De to gamle videoene 

ligger nå ved siden av brødteksten. Den nye filmsnutten er 25 sekunder lang og viser 

stigebiler, trafikkaos og politisperringer fra bakkenivå, med musikken fra fotografens bilradio 

i bakgrunnen. Denne videoen legges også ut som en egen sak på fronten med tittelen «Her 

kjemper de mot flammene». Samtidig fjernes direktevideoen som egen sak på fronten, men 

den er fortsatt integrert i hovedoppslaget og får en ekstra lenke der som kompensasjon: 

«DIREKTE: Eksplosjon i Harlem, New York». Fronten domineres nå av fire innganger til tre 

ulike videoer. VG Nett og Aftenposten.no har til sammenlikning bare én direkte videoinngang 

hver. De holder seg til direkteoverføringen og publiserer ikke «leservideoer» fra Instagram. 

 

10.4.12 Versjon 12 (16.21): Dødsfall i brødteksten, selvmotsigelse og dobling av 

opplysninger 

Halvannen time etter at saken ble opprettet, fjernes endelig den utdaterte åpningssetningen om 

at «Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York […]». Som erstatning 

opplyser Dagbladet.no at «En person er død, og minst 16 skadd i Harlem i New York til det 

som beskrives som en eksplosjon i en bygning» (endring kursivert her). Preposisjonen «til» er 

opplagt syntaktisk feil, men henger igjen fra den tidligere setningen. I tillegg er informasjon 

som allerede står lenger ned i teksten, komprimert og løftet fram som et nytt avsnitt nummer 

to: «Minst fire av de 16 skal være alvorlig skadd.» Tilsvarende det Saltzis (2012) observerte, 

fører ikke dette til at det opprinnelige avsnittet strykes; isteden gjentas informasjonen fire 

avsnitt lenger ned. Også opplysningen om dødsfallet gjentas, nå i et nyskrevet, uthevet avsnitt 

med kildehenvisning: «New York Times melder om at en person skal være drept.» Dette 

avsnittet erstatter avsnittet som oppgav at «Minst en hardt skadd person har ankommet 

Harlem Hospital, melder sykehuset». Muligens er det snakk om samme person. Disse 

endringene er utdypinger. 

Ingressen melder nå om «drepte» i flertall, mens brødteksten oppgir at bare én er 

bekreftet drept. Begge deler kan ikke være tilfelle samtidig, så dette er et nytt eksempel på at 

nyheten presenterer misvisende eller gale opplysninger.  

Intervjuet med naboen er nå ferdigskrevet og punktum satt. Setningen «Han forteller at 

et av de to byggene nettopp har blitt totalrenovert og satt opp på nytt» har fått følge av 

kontekstualiseringen «Folk skal nylig ha begynt å flytte tilbake til bygget». Disse to utgjør et 

eget avsnitt, som også er uthevet. Saken har nå seks uthevete avsnitt, uten at det er åpenbart 

hva som kvalifiserer til utheving. Første avsnitt med opplysningene om antall døde og skadde 

er for eksempel ikke uthevet. Trolig er det et samspill mellom visuelle normer og 

vesentlighetsnormer som avgjør hva som utheves – det ligger maksimalt tre vanlige avsnitt 

mellom hvert uthevete avsnitt, med unntak av fem avsnitt på slutten.  
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10.4.13 Versjon 13 (16.27): Dødsfall på front, syntaktisk og visuell oppgradering 

Nå som de viktigste faktaopplysningene er på plass, årsaken sannsynliggjort og 

skadeomfanget oppdatert, pluss at hendelsen er kontekstualisert tilstrekkelig til å bygge en 

viss identifikasjon og forståelse, dabber oppdateringene av. Isteden begynner journalistene å 

jobbe med mer spesifikke oppfølgingssaker, jf. avsnitt 10.5. Det som skjer med denne nyheten 

videre, dreier seg mest om å pusse på presentasjonen. 

Ingressen oppdateres nå til en mer konvensjonell oppramsing, der det første «og»-et 

erstattes med et komma: «Meldes om kraftig røykutvikling, drepte og mange skadde».  

Samtidig er de to eldste stillbildene av slukningsarbeidet byttet ut med to nye, større og 

mer detaljerte bilder. Bildene er kreditert bl.a. NTB-Scanpix, men har ingen bildetekst utover 

det. Det ene viser slukningsarbeidet sett på avstand fra lufta, med stigebilene som et sentralt 

motiv. Bildet likner dermed mye på de bildene vi har sett før, bortsett fra at dette er skarpere 

og mer detaljert. Det andre bildet er tatt på bakkenivå og viser brann- og politifolk som frakter 

en såret person på båre gjennom røykteppet. Dette er det første stillbildet som viser berørte 

mennesker tett på, noe som gjør det lettere å leve seg inn i situasjonen. Disse to nye bildene 

legges øverst i bilderekka, mens fasadebildet av bygårdene skyves ned. Likevel er det fortsatt 

de tre videoene som ligger øverst i saken. Når uklare amatøropptak fra Instagram med til dels 

liten informasjonsverdi prioriteres så tydelig foran gode, profesjonelle stillbilder, er det en 

bekreftelse på at redaksjonen anser levende bilder for å ha en spesiell verdi i seg selv, slik 

nyhetsredaktør Frode Hansen forklarte i intervjuet 18.12.3013 (jf. avsnitt 8.23): «Vi tilstreber 

å ha video på alle store saker. […] Levende bilder har en tilleggsverdi nettopp fordi Dagbladet 

er et digitalt mediehus. Det er egentlig det det handler om.»   

Ti minutter etter at dødsfallet ble meldt i sakens ingress, legges det samme ut på 

fronten. Både stikktittelen og hovedtittelen er forandret. Gassforklaringen er tatt ut igjen og 

kollapsen flyttet opp i stikktittelen: «DRAMATISK KOLLAPS I NEW YORK:» 

Eksplosjonen er også strøket, slik at hovedtittelen lyder: «SISTE: To bygninger har rast 

sammen. En meldt drept». Den siste setningen er uthevet i gult. 

Klokka 16.35 byttes for øvrig det klikkbare stillbildet som setter i gang hovedvideoen 

på fronten, ut. Avstandsflyfotoet erstattes av et situasjonsbilde av redningsarbeidere med en 

båre, fra samme serie som stillbildet inne i saken.  

 

10.4.14 Versjon 14 (19.07): Nytt dødsfall, teksten legges brakk 

Mellom 16.42 og 19.07 en gang blir antall døde oppgradert til to i første linje i 

brødteksten. I tillegg blir syntaksen korrigert (endringer i kursiv): «Minst to personer er 

døde, og minst 16 skadd, i Harlem i New York etter en stor eksplosjon.»  

Etter dette gjøres det ikke flere oppdateringer i saken. Den har dessuten blitt tatt 

av fronten en gang mellom 16.33 og 17.26 og er nå bare tilgjengelig via lenker fra nyere 

saker – se avsnitt 10.5. Sakens primære funksjon – å holde leserne oppdatert i sanntid – 

er ikke lenger relevant, og teksten blir liggende som et spor av hva redaksjonen visste på 

et bestemt tidspunkt, mens andre nyhetssjangere overtar. Det har en viss parallell til 
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papirnyheter som leveres til deadline, bortsett fra at nettartikkelens «deadline» styres av 

situasjonen og ikke av klokka. Også på dette området er altså Saltzis (2012) 

observasjoner bekreftet, jf. avsnitt 10.2.   

Dagbladet.no gjør ikke noe forsøk på å tilpasse den endelige teksten til et tidløst 

liv i arkivet. Mange måneder etterpå kan vi gå inn og lese at «Dagbladet er ved 

ulykkesstedet, som fremdeles er røyklagt og kaotisk». Vi får vite at «det trolig dreier seg 

om en gasseksplosjon. Men dette er ikke offisielt fastslått», selv om det raskt ble 

verifisert. Fremdeles er bare to personer bekreftet døde og 16 skadd i artikkelen, mens 

nyhetene neste formiddag kunne melde om sju døde og over 60 skadde. I artikkelen 

brenner det fortsatt i bygget, røyken gjør det vanskelig å puste, personer behandles på 

stedet og togstansen ser ut til å vedvare. Til slutt blir vi forsikret om at «Dagbladet.no 

kommer med mer».  

I en papiravisartikkel ville dette vært uproblematisk, i og med at den ikke kan 

oppdateres. Journalistene ville også passet på å beskrive hendelsene og observasjonene i 

preteritum. På nettet er det et større problem at leseren aldri kan vite hvor oppdatert 

saken er, spesielt når redaksjonen – som Dagbladet.no – ikke oppgir tidspunktet for siste 

oppdatering. Leseren er da helt avhengig av frontpresentasjonen for å ta signalene om 

hvilken sak som er ferskest.  

Det er heller ikke tatt noen grep for å sikre koherensen i nettnyheten. «Minst to 

personer er døde» i første avsnitt, mens «en person skal være drept» noen avsnitt senere. 

«I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet», men der har det ligget 

en annen video siden klokka 16.16. Det er fortsatt snakk om ett eller to bygg om 

hverandre, og det tidlige avsnittet om togstans presenterer fremdeles eksplosjonen som 

noe nytt og usikkert. Slikt kunne ikke passert på papir, men er trolig nokså bredt 

akseptert i denne nettsjangeren, gitt dens sosiale funksjon. Både prinsippet om fallende 

viktighet og de mange modalitetsmarkørene bidrar til at det går an å forstå hvilken 

informasjon som er den riktigste, og modelleseren er innforstått med at hun aldri leser et 

endelig produkt. I oppfølgingssakene er derimot leserkontrakten ofte en litt annen. De er 

gjerne mer spesifikke og utdyper enkeltstående elementer. Jeg skal ikke bruke plass på å 

gjennomgå dem i samme detalj, men oppsummerer dem kort i neste hovedavsnitt. 

 

10.5 Oppfølgingssaker 

Dagbladet.no er den av de tre nettavisene som først slutter å oppdatere den innledende 

saken. VG Nett ser ut til å ha hatt sin siste oppdatering klokka 22.22, mens 

Aftenposten.no fortsatte fram til 00.22 og fikk med seg enda et bekreftet dødsfall. 

Oppdateringene ebber som nevnt ut i takt med at nye og ferskere saker kommer til og 

dominerer på fronten (jf. også Olsen 2012:77).  

VG Nett publiserer en bildeserie som egen sak rundt klokka 16.00 og to separate 

videointervjuer med øyenvitner omkring klokka 17.30 og 18.10. Klokka 22.14 kommer 

den første skriftlige oppfølgingssaken («Rapport: En av bygningene hadde alvorlige 
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mangler»), altså omtrent samtidig som den første saken slutter å oppdateres. Neste 

oppfølgingssak kommer klokka 8.54 neste morgen («– Pianoer fløy gjennom luften») 

og den siste 12.56 («Dødstallet stiger etter gasseksplosjon i New York»).  

Aftenposten.no velger en litt annen variant. Allerede klokka 15.57 legger de ut et 

eget intervju med et norsk øyenvitne («– Det er masse røyk og mye flammer»), men 

integrerer samtidig i praksis hele innholdet i den løpende oppdaterte nyheten også. 

Omtrent samtidig blir en video som også er integrert i oppfølgingssaken, presentert som 

egen sak på fronten.252 Rundt 17.30 legges det ut en bildeserie, men ellers unngår 

Aftenposten.no egne oppfølgingssaker. 

Både Aftenposten.no og VG Nett har imidlertid også et direktestudio med løpende 

oppdateringer. Aftenposten.nos er operativt mellom 15.39 og 18.47, VG Netts mellom 

15.34 og omkring 19.00, med siste oppdatering ca. 17.30. Dagbladet.no har ikke noe 

slikt i denne saken. 

Til gjengjeld lager Dagbladet.no flest umiddelbare oppfølgingssaker med 

verbaltekst. Den første legges ut klokka 16.39. Som for VG Nett sammenfaller 

tidspunktet godt med øyeblikket da hovedsaken slutter å oppdateres. «– Han svarer ikke 

på telefonen,» leser vi på fronten, «Ray Rosario frykter slektning var i bygget som 

eksploderte». Nyheten er vinklet på historien til en pårørende som Dagbladets journalist 

har fått snakke med. Det kan altså se ut til at en eksklusiv kilde kvalifiserer til å lage en 

eksklusiv sak, slik vi også så hos Aftenposten.no.253 Intervjuet er kort, og resten av 

teksten består av gjentakelser fra hovednyheten og utvidete gjengivelser av tv-

intervjuene som refereres der. Åpningen av teksten forutsetter en modelleser som 

kjenner saken fra før, jf. de bestemte formene som er kursivert her: 

NEW YORK/OSLO (Dagbladet): Ray Rosario bor få kvartaler unna bygningen i bydelen Harlem i 

New York. Han våknet av smellet fra eksplosjonen. Han og kjæresten løp ned på gata og så knust 

glass og tung røyk. 

Først i senere avsnitt presenteres hendelsen som om den var ny informasjon, ordrett 

kopiert fra hovedsaken, inkludert syntaksfeil: 

To personer er bekreftet døde, og minst 16 skadd i Harlem i New York til det som beskrives som 

en eksplosjon i en bygning. To bygninger har kollapset i kvartalet.   

Lenken herfra fører til hovedsaken og blir en mulig inngang når denne forsvinner fra fronten.  

  

 

                                                 
252 Videoen («De første helikopterbildene fra Harlem») oppgis å være publisert 15.47, men jeg har ikke funnet 

den tilgjengelig via fronten eller enkeltsaker før intervjuet («– Det er masse røyk og flammer») ble lagt ut på 

fronten omkring ti minutter seinere.  

253 Unntaket er VG Nett, som legger et kort intervju med en norsk student nederst i hovedsaken klokka 16.01. 

Først når VGTV lager videoinnslag med de eksklusive kildene, blir de egne saker.   

http://www.dagbladet.no/2014/03/12/nyheter/utenriks/usa/new_york/32271041/
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Figur 10.5: Oppfølgingssaker på dagbladfronten kl. 17.27 

 

Klokka 17.17254 er det et nytt hovedoppslag på fronten: «MINST TO DØDE I NEW YORK: 

– Det var glass og røyk og jeg så livløse personer på bakken» (figur 10.5). Dette er den første 

saken som er rik på lenker, både interne (de to foregående sakene) og eksterne (New York 

Times og gassleverandørens Twitter-konto). I tillegg finner vi flere nye bilder og 

instagramvideoer. Denne nyheten tar sikte på å oppsummere den fragmenterte hovedsaken 

mer kort og konsist, og åpner slik i en versjon fra 17.26: 

NEW YORK/OSLO (Dagbladet): Ifølge New York Times har minst to personer omkommet etter 

at  to bygårder ble smadret etter en gasslekkasje i Harlem i New York i ettermiddag norsk tid. 

Dødstallene antas å stige, ifølge lokale myndigheter, og politiet opplyser til nyhetsbyrået AP at 

begge de omkomne er kvinner.  

                                                 
254 Saken er publisert 17.17, mitt frontmateriale er lastet ned 17.27. 

http://www.nytimes.com/2014/03/13/nyregion/east-harlem-building-collapse.html?smid=tw-nytmetro&_r=1
http://www.dagbladet.no/2014/03/12/nyheter/utenriks/usa/new_york/32271041/
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Teksten inkluderer også egne og andres intervjuer med øyenvitner. Dette er den tredje 

dagbladsaken som refererer det samme CBS-intervjuet med Carmen Vargas-Rosa, men 

journalisten har også intervjuet nye naboer. Ved siden av denne nyheten ligger det på fronten 

to egne videosaker, henholdsvis en av de nevnte instagramvideoene («SJOKKET: ‘This is 

crazy’») og en ny flyvideo med oppsummerende voiceover fra en dagbladjournalist («Se 

flybilder fra ulykkesstedet»). 

Neste morgen klokka 9.07 publiserer Dagbladet.no sin siste sak om ulykken. Det er en 

NTB-melding uten byline som oppgraderer dødstallene til fire og siterer borgermesteren  

(«– En tragedie av verste sort»). Saken oppdateres ikke etter som flere dødsfall blir kjent via 

andre medier, og Dagbladet.no lager heller ingen nye saker. Så mange timer etter hendelsen 

begynner åpenbart slike detaljer å bli uvesentlige for modelleseren. 

 

10.6 Papiroppslag neste morgen 

Denne nyheten, som toppet dagbladfronten i fire sammenhengende timer og ble liggende på 

fronten til langt utpå neste formiddag, nevnes overhodet ikke i neste dags papir-Dagblad. 

Isteden vies utenriksseksjonen til en dobbeltsidig kommentar om Krim-krisen og en helsides 

nyhet om at Putin får PR-hjelp fra et amerikansk firma. Det kan være flere grunner til det.  

En mulig forklaring er at saken sett i ettertid ikke virker like viktig. Når det uforklarte 

og uforløste er blitt forklart og forløst – blant annet viste det seg å ikke være terror – synker 

også appellen og relevansen. På den måten kan nettavisenes løpende dekning være med på å 

framstille en hendelse som mer dramatisk og vesentlig enn den vil virke i en papiravis, i og 

med at enhver situasjon som kan vise seg å bli eller være vesentlig, må følges mest mulig i 

sanntid fra begynnelsen.  

En annen forklaring kan være at det var vanskelig å finne noen nye historier som kunne 

trekke saken et skritt videre – det meste materialet var muligens «brukt opp» på nettet. Det vil 

i tilfelle bekrefte nyhetsredaktør Hansens tese om at papirutgaven går i dybden på 

enkeltnedslag og lager de gode fortellingene, mens nettutgaven står for faktaoppdateringene 

(intervju 18.12.2013, jf. avsnitt 8.3).  

En tredje mulighet er at de tre sidene som var avsatt til utenriksjournalistikk, allerede 

var tiltenkt vesentlige saker som ikke stod på nett. Begge de to papiroppslagene er åpenbart 

gode og eksklusive egensaker. I så fall er saken en illustrasjon på papirformatets 

begrensninger. 

Sannsynligvis spiller alle disse delforklaringene inn. For analysens del er det på én måte 

synd, siden det fjerner en sammenlikningsmulighet. På den annen side får vi illustrert hvor 

radikalt forskjellig nyhetsbilde nett- og papirleserne kan få i en gitt situasjon. Dagens største 

hendelse på nett behøver ikke engang å bli en notis på papir. 

Dessuten har både VG og Aftenposten papirversjoner av saken. De setter av en helside 

hver. I VG er dette den eneste siden med utenriksstoff. Aftenposten har ytterligere fire sider, 

blant annet om Krim-krisen.  
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  Figur 10.6: Oppsummerende papirnyhet i VG neste dag, 13.3.2014 
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10.6.1 VG: Fra thriller til tragedie 

«Leter etter savnede,» forteller VGs overskrift i versaler, mens undertittelen presiserer: 

«Bygninger kollapset etter eksplosjon i New York» (figur 10.6). Ingressen gjentar at 

«Redningsmannskaper saumfarer ruinene etter savnede som kan ha oppholdt seg i bygningene 

som kollapset i New York i går.» Den øverste halvdelen av siden er viet et hovedbilde av 

slukningsarbeidet fra fugleperspektiv (samme bilde som i Dagbladet.nos versjon 13), med to 

mindre gateplansbilder av redningsarbeidere og sårede innfelt. 

Artikkelen syr sammen informasjon som presenteres i to separate saker på VG Nett. 

Opplysninger om hendelsesforløpet og ordførerens reaksjon er hovedsakelig hentet fra 

hovedartikkelen, mens bakgrunnsopplysninger om at den ene bygningen var registrert med 

mange «alvorlige feil og mangler», stammer fra den første oppfølgingssaken. Et 

intervjuinnslag med den pårørende Carmen Vargas-Rosa finner vi igjen i begge nettartiklene, 

som også overlapper mye for øvrig.  

Siden papirteksten er basert på nettartiklene, har den lite ny informasjon sammenliknet 

med hva som har stått på VG Nett. Redaksjonen har altså ikke gått videre med saken på noen 

måte. Derimot finnes det et vesentlig element i nettdekningen som ikke er tatt med over til 

papir – nemlig frykten for terror. Dette er et indirekte tema i alle nettavisene, mellom linjene i 

de første versjonene og senere manifestert i teksten når politiet avkrefter at eksplosjonen 

skyldes terror. Terrorspørsmål er også det første som dukker opp når leserne henvender seg til 

VGs direktestudio, som tidligere nevnt. Papirteksten nevner ikke terrorisme overhodet, trolig 

fordi den teorien allerede er avkreftet og ikke lenger anses som relevant. Likevel må vi helt ut 

i fjerde avsnitt i brødteksten før vi får vite at foranledningen til kollapsen «trolig var en 

gasseksplosjon». Verken hovedtittel, undertittel, ingress, mellomtitler eller bildetekster sier 

noe om årsaken til eksplosjonen. Til sammenlikning opplyser den første nettartikkelen til VG 

allerede fra klokka 16.01 i stikktittelen at det «Skal ha vært gasslekkasje i bygningen nylig», 

etterfulgt av «Politiet: – Ingen indikasjoner på terror». I løpet av den neste timen ble 

stikktittelen oppgradert til «Melding om gasslekkasje meldt inn et kvarter før eksplosjonen».  

Årsaksforhold framheves altså sterkere i nettutgavens paratekster, mens papirutgaven 

fokuserer på historien som ligger i det dramatiske redningsarbeidet: «Leter etter savnede» 

(hovedtittel), «Redningsmannskaper saumfarer ruinene etter savnede […]» (ingress), 

«Redningsmannskaper sikrer en skadet person på åstedet […]» (bildetekst), «Over 250 

redningsarbeidere deltok i arbeidet […] (bildetekst)». Utover dette skiller ikke papiravisas 

paratekster seg mye fra nettavisas, om vi ser på det samlete innholdet. Også på nettfronten ble 

hovedtittelen etter hvert dreid mot de savnede («Uklart om det er mennesker i bygningene», 

kl. 17.32), og selve eksplosjonen og kollapsen ble henvist til stikk- eller undertitler.  

Brødteksten skiller seg derimot på flere måter fra nettartiklene, særlig når det gjelder 

struktur, stil og kohesjon. Begge nettartiklene til VG åpner med oppdateringer om 

skadeomfanget: 
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Eksplosjonen skjedde i bydelen Harlem onsdag morgen lokal tid. Nærmere 170 brannmenn jobber 

med slukking og redningsarbeid på stedet. 

   CBS melder at to personer, begge kvinner, nå er bekreftet omkommet. Situasjonen for to av de 

skadede skal være kritisk. 

   Tallet på skadede etter ulykken har variert, men ifølge NBC er over 60 personer bragt til sykehus 

etter kollapsen. 

(«Eksplosjon i New York – bygninger kollapset», kl. 22.22) 

 

To kvinner omkom og over 60 personer ble skadet etter at to bygninger kollapset som følge av en 

eksplosjon i Harlem i New York onsdag ettermiddag. Hvor mange som er savnet, og hvor disse 

befant seg da ulykken inntraff, er foreløpig ikke kjent. 

   New Yorks ordfører Bill de Blasio uttalte på en pressekonferanse onsdag ettermiddag at 

kollapsen trolig skyldes en gasseksplosjon. 

(«Rapport: En av bygningene hadde alvorlige mangler», kl. 22.20) 

Papirartikkelen åpner derimot med en skildring in medias res. Detaljene om boligene fungerer 

metonymisk som bilder på de savnete, mens anaforisk preposisjonsbruk og en avsluttende 

implisitt adversativ setningsforbindelse appellerer til innlevelse: 

Røyk og støv spredte seg over Manhattan etter den kraftige eksplosjonen, som målte like under 5 

på Richters skala.  

     I den ene bygningen lå det en kirke, med til sammen seks leiligheter i etasjene over. I første 

etasje i den andre bygningen lå det en pianobutikk. Over var det til sammen ni leiligheter. 

     Nå er alle jevnet med jorden. 

De to siste avsnittene kan vi gjenfinne mer eller mindre ordrett i nettekstene også, men da 

lenger ute i saken.  

Ovenfor så vi at nettutgaven i størst grad trakk fram årsaksforhold i paratekstene. I 

brødteksten er det imidlertid motsatt; der framhever papirnyheten årsakssammenhenger 

sterkere enn nettnyhetene gjør. Foruten beskrivelsen av «røyk og støv» ovenfor er det bare ett 

papiravsnitt som redegjør for den aktuelle situasjonen: 

Dramaet utspant seg nord på Manhattan i New York i går, der to bygninger kollapset og tok fyr 

umiddelbart etter det som trolig var en gasseksplosjon. To kvinner omkom og over 60 personer ble 

skadet. Flere av de savnede bodde i blokkene som nå er totalskadet, og det fryktes at flere kan 

være døde. 

Resten av artikkelen tar for seg tidligere gasslekkasjer i bygningene, rapporter om 

vedlikeholdsmangler og ordførerens kondolanser og hedring av redningsmannskapene. Med 

Whites termer kan vi si at kontekstualiseringer og årsak/virkning-forhold er betydelig mer 

utbredt på papir enn i særlig den første nettversjonen, som isteden domineres av utdypinger.  

Tekstbindingen er også av en annen karakter på papir. VG Nett deler mange av de 

samme trekkene jeg ovenfor har beskrevet for Dagbladet.no, iallfall i de tidlige versjonene av 

nyheten. Først og fremst preges nettekstene – og særlig den første – av at opplysningene 

plasseres etter hverandre uten noen eksplisitt setningskopling, og at de implisitte 

setningsforbindelsene hovedsakelig er additive. Papirteksten skaper flere eksplisitte 

forbindelser, og de kan være både temporale («Nå er alle jevnet med jorden», «Like før de 

ankom bygningen eksploderte den og kollapset»), kausale («Han valgte derfor å rose 

redningsmannskapenes raske handlingsevne») og additive («I myndighetenes rapport har det 

dessuten kommet fram at …», «Ifølge TV-kanalen CBS ble det også meldt om en 

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10137879
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10137879
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gasslekkasje») (kursivert her). Forbindere som «derfor», «dessuten» og «også» finner vi ikke i 

noen av de to nettartiklene til VG.  

Deler av papirteksten er ordrett gjengitt fra nettet, noen små deler er helt nyskrevet, og 

andre deler igjen er lettere omskrevet. Den stilistiske forskjellen mellom tekstene ser vi best 

ved å studere den sistnevnte kategorien. Omskrivningen må da ha hatt til hensikt å tilpasse 

formuleringene til papiravisas tekstnormer. Ved ett tilfelle innføres det for eksempel et ekstra 

fortolkningslag ved at VG kommenterer et direkte sitat i papirutgaven, men ikke på nett. Det 

kan henge sammen med den tendensen vi i kapittel 9 så til en mer framtredende 

fortellerstemme på papir: 

– Jeg vil understreke at denne ulykken hendte uten noe forvarsel før den telefonen som kom til 

ConEd (gasselskapet, red. anm) et kvarter før ulykken, sier DeBlasio. 

   – Nok en gang har vi sett hva nødetatene våre evner å gjøre under slike alvorlige omstendigheter. 

(VG Nett: «Eksplosjon i New York – bygninger kollapset», kl. 22.22) 

 

– Jeg vil understreke at denne ulykken hendte uten noe forvarsel før den telefonen som kom til 

Con Edison et kvarter før ulykken, uttalte ordføreren. 

     Han valgte derfor å rose redningsmannskapenes raske handlingevne. 

     – Nok en gang har vi sett hva nødetatene våre evner å gjøre under slike alvorlige 

omstendigheter. 

(VG papir: «Leter etter savnede») 

Noen formuleringer finnes både i den første, løpende oppdaterte nettnyheten, i den første 

oppfølgingssaken på nett og i papirversjonen. Da ser vi tegn til at oppfølgingssaken på nett, 

som til dels har et oppsummerende preg, fungerer som en slags mellomvariant og peker i 

retning av den formuleringen som blir trykt på papir: 

Gassleverandøren ConEd bekrefter overfor CNN at de mottok en melding om gasslekkasje fra en 

nyere bygning i området rundt et kvarter før bygningen kollapset rundt klokken halv ti om 

morgenen onsdag morgen lokal tid. Et utrykningskjøretøy ble umiddelbart sendt til stedet, men 

rakk frem til stedet først etter eksplosjonen.  

(VG Nett: «Eksplosjon i New York – bygninger kollapset», kl. 22.22) 

 

Gassleverandøren Con Edison har fortalt at de mottok en telefon om en gasslekkasje fra en annen 

bygning i området onsdag morgen lokal tid, og at de umiddelbart rykket ut for å undersøke den 

mulige lekkasjen.  

Bygningene kollapset før de utsendte fra gasselskapet ankom stedet.  
(VG Nett: «Rapport: En av bygningene hadde alvorlige mangler», kl. 22.20. Uthevet i originalen.) 

 

Gassleverandøren Con Edison ble onsdag morgen oppringt av en nabo i området som varslet om 

en stram lukt, og rykket umiddelbart ut for å undersøke om det dreide seg om en lekkasje. 

     Like før de ankom bygningen eksploderte den og kollapset.  
(VG papir: «Leter etter savnede». Uthevet i originalen.) 

Den første netteksten preges av mange detaljer omkring klokkeslett, eksplisitt kildeangivelse, 

passiv syntaks og en nokså formell stil, muligens påvirket av kildens språk. I papirteksten er 

tidsangivelsen vagere, kildehenvisningen fjernet, setningene gjort mer aktive og agens innført 

mer gjennomgående. Dette kan tolkes som at den første netteksten er opptatt av å få fram mest 

mulig korrekte fakta, mens papirteksten i større grad vektlegger det narrative aspektet og 

framhever de momentene som best forteller en koherent historie. Sett i lys av tekstenes sosiale 

funksjon er denne forskjellen naturlig. De som leser den løpende dekningen på nettet, 
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forventer minuttferske oppdateringer som kan hjelpe til med å avklare hva som har skjedd, 

hva som skjer i øyeblikket, og hva som kan komme til å skje i de neste minuttene. Kanskje 

kjenner de noen i området som kan være rammet, kanskje frykter de terror. Da blir fakta 

viktigere enn innlevelse, og den løpende oppdateringen kombinert med direkteoverførte tv-

bilder skaper i seg selv en kontinuerlig fortelling som leseren kan følge med på. Når 

hendelsen er kommet litt mer på avstand, blir det mer naturlig å forsøke å forstå den innenfor 

en rekonstruert narrativ ramme, i og med at det umiddelbare aspektet mangler. Jens E. 

Kjeldsen har kalt dette for konsekvensdistanse i en analyse av 11. september-bilder: «Jo 

mindre sandsynligt det er at de afbillede hændelser får konsekvenser for vor egen hverdag, 

desto større er sandsynligheten for at vi ledes mod billedernes æstetiske og narrative 

dimensioner» (Kjeldsen 2004:67). Journalistene har også fått noe mer tid på seg til å pusle 

brikkene sammen til en helhet. Journalisten som skrev papirsaken, er for øvrig en av dem som 

også dekket saken på nett. 

Vi kan også notere en forskjell i modalitet. I likhet med Dagbladet.no tok VG Nett lenge 

store forbehold: «Bygningene skal ha seks etasjer», «Det skal være en del vind på stedet» osv. 

I papirteksten er det derimot få forbehold, og de fleste kildehenvisningene som fungerte som 

modalitetsmarkører på nettet («sier til CBS at», «melder NBC»), er tatt bort.  

Oppsummerende kan vi si at VGs nett- og papirtekster om eksplosjonen inneholder 

mange av de samme opplysningene og ikke er så forskjellige innholdsmessig. I 

sammenfatningen av de to nettartiklene har imidlertid papirutgaven rendyrket det narrative 

hendelsesforløpet, vektlagt årsakssammenhenger sterkere og gjort strukturelle og stilistiske 

grep som skaper større innlevelse. Begge plattformer bruker det uvisse som et 

nyhetskriterium, men mens nettekstene lenge er sentrert rundt uvissheten om hva som har 

skjedd, vektlegger papirteksten uvissheten om hvordan redningsarbeidet vil ende. Den første 

oppfølgingssaken på nett fungerer som en overgang fra den første, løpende oppdaterte 

nyheten og til den endelige papirversjonen ved å innføre elementer som skyld og ansvar 

(vedlikeholdsmangler er registrert, men ikke utbedret) og dermed gjøre saken til en form for 

moralsk eksempelhistorie. Konsekvensen er at nettleserne på et tidlig stadium (de første seks 

timene) leser en thriller med uvisst utfall, mens papirleserne får presentert en fullendt tragedie 

med moralske overtoner. Denne utviklingen er i tråd med funnene i Hågvar (2007a:216). Den 

er dessuten forenlig med analysen i den første casestudien (kapittel 9), der vi så at 

papirutgaven var mest opptatt av å tilpasse nyheten til en overordnet fortelling med et 

(makt)kritisk potensial.  
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Figur 10.7: Oppsummerende papirnyhet i Aftenposten neste dag, 13.3.2014 
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10.6.2 Aftenposten: Tid for terrortanker 

Også Aftenposten spanderer hele den første siden i utenriksseksjonen på eksplosjonssaken. 

Layouten er påfallende lik VGs (figur10.7). Det samme hovedbildet dekker også her øverste 

halvdel av siden, riktignok uten de to mindre bildene innfelt. Bildeteksten er også svært lik. 

VG skrev: «Over 250 redningsarbeidere deltok i arbeidet med å sikre området rundt de to 

bygningene som kollapset onsdag.» Aftenposten skriver: «Mer enn 250 brannmenn deltok i 

kampen mot flammene i Harlem.»  

Også Aftenposten velger å fokusere på noe annet enn selve kollapsen i tittelen. Den 

utgjøres isteden av et sitat i anførselstegn: «’Det er vårt nabolags 11. september’». I 

brødteksten ser vi at sitatet stammer fra Harlems kongressrepresentant Charles Rangel. Mens 

VG framhevet de usikre skjebnene til de savnede, vinkler altså Aftenposten saken på de 

pårørendes følelser. Ved å bruke 11. september-metaforen blir også terrordiskursen knyttet til 

saken, noe vi så VG unngikk. Aftenposten følger opp i ingressen, som i sin helhet lyder slik: 

Kongressmannen Charles Rangel, som representerer Harlem der boligblokken sto, sa i går at 

«dette er veldig alvorlig, det er vårt nabolags 11. september, selv om vi ikke vet hva årsaken er.» 

Også brødteksten penser flere ganger inn på terror. I andre avsnitt heter det at «Det føderale 

politiet FBI kom raskt til åstedet for å undersøke om det var snakk om et terrorangrep, men 

konkluderte raskt med at det hele var en ulykke». Siste hovedavsnitt har mellomtittelen «11. 

september» og sammenlikner aktivt eksplosjonen med terrorangrepet i 2001: 

Et øyenvitne sa til BBC at «det så ut som en repetisjon av tvillingtårnene», med referanse til 11. 

september 2001 og angrepet på World Trade Center. 

     Boligblokkene ligger i Harlem, høyt oppe på Manhattan. Adressen er Park Avenue. 

Kongressmannen Charles Rangel som representerer Harlem, sa at «dette er veldig alvorlig, det er 

vårt nabolags 11. september, selv om vi ikke vet hva årsaken var.» 

I tillegg trekker Aftenposten fram øyenvitneskildringer som gir assosiasjoner til 11. 

september: «– Vi så mennesker som fløy ut av vinduet. Dette er mine naboer, sa en gråtkvalt 

Ashley Rivera til journalister på stedet.» Dette utsagnet er også gjentatt som et uthevet sitat i 

tredje spalte og står dermed i sentrum av brødteksten visuelt. Terrordiskursen er med andre 

ord nokså gjennomgående, til tross for at FBI «konkluderte raskt med at det hele var en 

ulykke». Det står aldri i brødteksten at kollapsen trolig skyldtes en gasseksplosjon, noe som 

gjør kongressmannens ingresspåstand om at «vi ikke vet hva årsaken var», mer åpen. Mens 

VG brukte omtrent halve brødteksten på å fortelle om gasseksplosjonen og bakgrunnen for 

den, bruker Aftenposten bare ett avsnitt på gass, og selv der knyttes ikke gasslekkasjen 

eksplisitt til eksplosjonen: 

Beboere i en av de to bygningene som raste sammen, sa til journalister at de hadde luktet gass 

tirsdag kveld. Men da lukten forsvant, gikk de og la seg. En annen beboer fortalte New York Daily 

News at hun hadde luktet gass i flere uker. 15 minutter før eksplosjonen fikk gassverket melding 

om en gasslekkasje. To ansatte ble sendt ut for å undersøke, de kom frem rett etter at eksplosjonen 

inntraff. 

Dermed er det bare Aftenpostens stikktittel som oppsummerer de harde fakta i saken: «Minst 

to kvinner døde og minst 20 personer skadet i det som trolig var en gasseksplosjon i New 
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York.» Her kommer altså gasseksplosjonen eksplisitt fram. Også i VG så vi at de mest 

konkrete opplysningene om hva som hadde skjedd, ble fremmet i en mindre tittel, der 

undertittelen. Tekstnormene virker dermed ganske konsistente. 

11. september-sitatet fra kongressrepresentanten finnes også i nettutgaven, men der er 

det plassert langt nede i teksten og verken nevnt i tittel («Stor eksplosjon i New York – minst 

tre personer omkommet») eller ingress («Minst 69 mennesker skal være skadet. En 

gasseksplosjon ser ut til å ha vært årsaken»).255 Papirutgaven har med andre ord funnet en 

annen vinkel enn nettutgaven når saken skal oppsummeres.  

Akkurat som VG åpner også Aftenposten brødteksten med en skildring av 

ulykkesstedet, og som i VG er skildringen hentet fra den første oppfølgingssaken:256 

Den norske studenten Nickolas Ask (20) fortalte Aftenposten i går at: 

     – Jeg satt i leiligheten fem minutter unna og det ristet noe voldsomt. Det kom mye røyk og 

flammer. Mer enn 250 brannmenn ble sendt til ulykkesstedet for å bekjempe flammene. […] 

Tekststrukturen har flere likheter avisene imellom. Etter de innledende skildringene går begge 

til et avsnitt som redegjør for tidspunktet for eksplosjonen og forteller om de mange 

savnede.257 Deretter kommer gassinformasjonen, som altså får større plass i VG, og mot 

slutten opplysningen om at det ene huset hadde vedlikeholdsmangler, også det mer 

framtredende i VG. Aftenposten spanderer bare brødtekstens aller siste avsnitt på dette, og 

toner også ned alvorlighetsgraden: 

Avisen [The New York Times] hadde også vært på det lokale plan- og byggkontoret og funnet 

dokumenter med advarsler om sprekker og svakheter i ett av de sammenraste husene. 

Det innebærer at den implisitte moralske fortellingen om hvor galt det kan gå når de 

ansvarlige lar være å vedlikeholde bygninger, er mindre framtredende i Aftenposten. Isteden 

trekkes altså 11. september inn som fortolkningsramme, og identifikasjonen med de pårørende 

blir den grunnleggende måten å forstå hendelsen på. Aftenpostens tekst er også mer preget av 

situasjonsbeskrivelser enn VGs, blant annet via sitt norske øyenvitne: 

Nickolas Ask fortalte at det raskt kom mange skuelystne til åstedet. Det var tett røyk og vanskelig 

å puste, fortalte lokale journalister. Myndighetene delte ut munnbind til beboere for at de ikke 

skulle puste direkte inn den tykke røyken. 

                                                 
255 Her siterer jeg kveldens siste tittel og ingress, oppdatert klokka 00.22. I en ingressversjon lagt ut klokka 17.02 

het det riktignok «Det brenner fremdeles på stedet, minst 17 mennesker skal være skadet. – Dette er vårt 

11.september, sier kongressmann fra Harlem.». Men i neste nedlastete versjon (oppdatert kl. 18.00) er ingressen 

oppdatert til «Minst 18 mennesker skal være skadet. En gasseksplosjon ser ut til å ha vært årsaken.». 11. 

september-referansen dukker aldri opp igjen etter det. 

256 Intervjuet med Ask ble først skrevet inn i hovedsaken (kl. 15.47) og deretter videreutviklet til en egen 

oppfølgingssak ti minutter senere (kl. 15.57). Papirsitatet står begge steder. Også VG-skildringen finnes i både 

hovedsaken og oppfølgingssaken, om enn med ulik ordlyd. Når jeg skriver at både VG og Aftenposten har hentet 

skildringen fra oppfølgingssaken, er det for VGs del fordi det er oppfølgingssaken som har samme ordlyd, og for 

Aftenpostens del fordi det er Asks observasjoner som er grunnlaget for at det i det hele tatt lages en 

oppfølgingssak. Det kan altså i begge tilfeller virke som om papirnyheten har flere felles tekstnormer med 

nettavisas oppfølgingssak enn med hovedsaken på nett.   

257 Aftenposten forteller likevel aldri i brødteksten hvor mange som er drept og savnet. Det står bare i 

stikktittelen. 
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I motsetning til VG har Aftenposten flere nyskrevne avsnitt i brødteksten. Bare én av de tre 

journalistene som har byline på saken, dekket den også på nett. De nye linjene er dels 

oppdaterte gjenfortellinger av hva kilder har sagt til amerikanske medier, dels Aftenpostens 

oppsummeringer med egne ord. I begge tilfeller ser vi større grad av fortolkning og vurdering 

i papirteksten enn vi finner i netteksten. For eksempel oppsummerer papiravisa med at «Det 

var i går kveld norsk tid vanskelig å slå fast hvor mange som befant seg i boligblokken med 

forretning på gateplan, og hvor mange som hadde forlatt leiligheten sin da eksplosjonen fant 

sted». Nettutgaven viser bare til at myndighetene ikke vil gå ut med savnettall ennå. Et annet 

sted tar papirjournalisten seg råd til å forklare et vitneutsagn: «Et øyenvitne sa til BBC at ‘det 

så ut som en repetisjon av tvillingtårnene’, med referanse til 11. september 2001 og angrepet 

på World Trade Center.» Generelt er journaliststemmen mer personlig og nærværende på 

papir, slik vi også så i VG. 

Som i VG er også Aftenpostens tekstbinding mer eksplisitt på papir enn på nett. Særlig 

bruker papirartikkelen eksplisitte adversativkoplinger der nettutgaven gjør kontrasten 

implisitt. I eksemplene nedenfor står nettversjonen først og den korresponderende 

papirformuleringen etterpå: 

Det føderale etteforskningsorganet FBI er på stedet. De opplyser at det ikke er noen grunn til å tro 

at hendelsen er utløst av et terrorangrep. 

(Aftenposten.no: «– Det er masse røyk og mye flammer», kl. 16.05) 

 

Det føderale politiet FBI kom raskt til åstedet for å undersøke om det var snakk om et 

terrorangrep, men konkluderte raskt med at det hele var en ulykke. 

(Aftenposten papir: «’Det er vårt nabolags 11. september’», kursivert her) 

 

De Blasio sa også at det fortsatt er mange som er savnet. Myndighetene vil ikke gå ut med et tall 

på antall savnede før de har bedre oversikt. 

(Aftenposten.no: «Stor eksplosjon i New York – minst tre personer omkommet», kl. 00.22) 

 

New Yorks borgermester Bill de Blasio bekreftet at det fortsatt var mange savnede, men han ville 

ikke gå ut med tall før myndighetene hadde bedre oversikt. 

(Aftenposten papir: «’Det er vårt nabolags 11. september’», kursivert her) 

 

I det ene bygget som kollapset holder en kirke til. Kvinnen som leder denne kirken sier til CBS at 

det luktet gass i området tirsdag kveld. Et annet vitne sier til New York Daily News at det har 

luktet gass i området i flere uker. 

(Aftenposten.no: «Stor eksplosjon i New York – minst tre personer omkommet», kl. 00.22) 

 

Beboere i en av de to bygningene som raste sammen, sa til journalister at de hadde luktet gass 

tirsdag kveld. Men da lukten forsvant, gikk de og la seg. En annen beboer fortalte New York Daily 

at hun hadde luktet gass i flere uker. 

(Aftenposten papir: «’Det er vårt nabolags 11. september’», kursivert her) 

Når det gjelder kohesjon og koherens for øvrig, er nok Aftenpostens tekst mer påvirket av 

nettversjonen enn VGs tekst er. I Aftenposten forteller verken tittel eller ingress noe om at 

bygninger har rast sammen, men likevel viser ingressen til «der boligblokken sto», som om 

dette var kjent informasjon (kursivert her). I hele første halvdel av brødteksten skriver 

Aftenposten som om det er én boligblokk som har kollapset, før det plutselig vises til «de to 

bygningene som raste sammen», nederst i tredje spalte (kursivert her). Midtveis i fjerde spalte 

http://www.nydailynews.com/new-york/uptown/building-collapse-harlem-article-1.1718814#ixzz2vlB4nfI4
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får vi vite at «Borgermester de Blasio bekreftet at to boligblokker raste sammen, og at flere 

andre bygg var skadet», en opplysning som da lenge har vært tatt for gitt og heller burde vært 

plassert sammen med resten av borgermesterens utsagn i spalte to – om det i det hele tatt er 

nødvendig å knytte den til en kilde så lenge etter at kollapsen er allment akseptert som et 

faktum.  

Vi kan oppsummere med at Aftenposten – i likhet med VG – gjør papirversjonen 

relevant ved å vinkle den på noe annet enn de harde fakta om ulykken. Slik skiller begge 

papirtekstene seg fra den tidlige nettdekningen. Men mens VG vinkler på 

årsakssammenhenger, vinkler Aftenposten på de pårørendes terrorassosiasjoner. Slik løfter 

papirutgaven fram en diskurs som på nettet bare spøker i bakgrunnen og aktivt holdes nede 

fram til den virkelige årsaken er sannsynliggjort. I både VG og Aftenposten er tekstbindingen 

mer eksplisitt og journalistens stemme mer framtredende på papir, samtidig som begge 

avisene bygger på nettartiklene, til dels ordrett.   

 

10.7 Konklusjon 

Problemstillingen i denne casestudien var: Hvordan påvirker det meningen i nyheten at den 

oppdateres løpende? Spørsmålet er indirekte besvart gjennom den løpende diskusjonen av 

alle endringene, men bør oppsummeres ved at vi går gjennom de fire underordnete 

spørsmålene og knytter svarene til forskningslitteraturen.  

 

10.7.1 Hvilke oppdateringer forekommer? 

Sju av Karlssons (2012b) åtte variabler (jf. avsnitt 10.2) dreier seg primært om graden av eller 

typen oppdatering. Vi kan konstatere at det finnes minst 14 ulike varianter av nyheten på 

Dagbladet.no, pluss flere oppfølgingssaker, som også til dels kommer i flere versjoner. Blant 

oppdateringene finner vi oppfordringer til leserne om å bidra med informasjon, men det er 

ikke tegn til at slik informasjon er brukt i noen av sakene. Da regner jeg ikke «leservideoene» 

fra Instagram som reelle leserbidrag. Både VG Nett og Aftenposten.no har derimot intervjuer 

med norske lesere og øyenvitner og bildebidrag fra dem. Ingen av avisene åpnet noe 

kommentarfelt i denne saken, men VG Nett hadde i en periode en åpen spørsmål-og-svar-

spalte i direktestudioet sitt. Bilder, videoer og lenker kommer og går. I Dagbladet.nos 

hovedsak finnes det riktignok bare ett eksempel på en lenke, og den ligger ute i maks sju 

minutter før den tas vekk igjen. I materialet sett under ett finner vi altså eksempler på alle 

Karlssons variabler så langt, men ikke nødvendigvis i hver enkelt nettavis. 

Sammenlikner vi med Saltzis’ (2012) ulike typer oppdateringer, er det enkelt å skrive 

under på hans observasjoner. Informasjon som klargjør hovedhendelsen, utgjør de fleste 

oppdateringene, og dernest bakgrunnsinformasjon og reaksjoner. Men også kategorien 

«bekreftelse av tidligere ubekreftete påstander» er sentral i mitt materiale, jf. de mange 

modalitetsforskyvningene underveis.  
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De fire kategoriene fra Hågvar (2007a) kjenner vi også igjen. Oppdateringene tjener 

enten til å fortelle om ny utvikling i saken, til å supplere med tidligere ukjent 

bakgrunnsinformasjon, til å omformulere eller presisere allerede kjent informasjon eller til å 

korrigere feilaktig informasjon. 

Alt i alt må vi derfor si at analysen bekrefter de oppdateringsformene som er kjent fra 

tidligere studier, bortsett fra at ingen elementer er fjernet og deretter satt inn igjen (jf. Kutz og 

Herring 2005), og at tekstene fortsetter å være tilgjengelige via diverse lenker og 

søkefunksjoner (jf. Karlsson 2006). 

Peter Whites (2000) satellittkategorier mener jeg har fungert godt. Det har ikke vært 

vanskelig å fortolke hvert avsnitt eller hver nye oppdatering som en form for spesifisering av 

et element i tittel eller ingress. Vi har sett at oppdateringene lenge var dominert av utdypinger, 

men at kontekstualiseringer og årsak/virkning-satellitter etter hvert ble nødvendige for å 

bygge en bredere forståelse av hendelsen.  

I tabell 10.1 (vedlegg 6) gir jeg en samlet oversikt over hvilke verbalspråklige 

oppdateringer som har forekommet i teksten, når de er innført, og hvilken satellittfunksjon 

hver enkelt har. Tabellen er basert på den endelige versjonen av hovedsaken. 

Fronthenvisningene og oppfølgingssakene har jeg funnet det for omfattende å inkludere. 

Hvert segment i tabellen består i hovedsak av én sammenhengende, ny innførsel i teksten og 

fungerer som et selvstendig satellittutsagn.258 Tabell 10.2 (vedlegg 6) oppsummerer de 

visuelle elementene og endringene. 

Tabell 10.1 illustrerer i første omgang hvilket lappeteppe av versjoner den endelige 

teksten er. 14 av 33 segmenter er endret minst én gang. Åpningsavsnittet er endret hyppigst – 

fire ganger, mot bare tre endringer i tittel og ingress. Første del av teksten er klart mest 

oppdatert. Med noen små unntak259 er de tjue første segmentene, godt over halvparten av 

artikkelen, skrevet inn eller endret etter at saken har ligget ute en hel time. Den nederste delen 

av teksten er eldre. Det kan tyde på at teksten er strukturert etter prinsippet om fallende 

viktighet, og at det mest oppdaterte anses som det viktigste. Sammenlikner vi med VGs og 

Aftenpostens papiroppslag, er dette en klar forskjell. Begge papirtekstene åpner med 

opplysninger som stammer fra ganske gamle nettversjoner, men som kan brukes til å skape 

innlevelse og bygge opp til den vinklingen papiravisa har valgt.  

17 av 23 spesifiseringer i brødteksten er helt eller delvis utdypinger. Sju er helt eller 

delvis kontekstualiseringer, tre angir årsakssammenhenger og to kan sies å fungere som 

belegg. De kontekstualiserende og årsaksrelaterte presiseringene stammer i hovedsak fra 

versjon 8 eller nyere oppdateringer.260  

                                                 
258 Unntak: Paratekster er registrert som egne segmenter for tydelighetens skyld. En sammenhengende innførsel 

kan være delt i flere segmenter hvis noen segmenter erstatter en tidligere formulering, mens andre ikke gjør det 

(jf. segment 23–25). Også hvis en sammenhengende innførsel fungerer som flere nokså selvstendige 

satellittutsagn, har jeg delt det i flere segmenter (jf. segment 10–11, der gass- og terrorteorien også presenteres 

visuelt separat i teksten).  

259 Segment 12 i brødteksten pluss dateline (4–5) og en mellomtittel (16). 

260 Unntak: segment 21 og 26. 
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De visuelle endringene (tabell 10.2) følger til dels samme mønster som de verbale. Nye 

bilder og videoer legges som regel øverst og skyver de gamle nedover på siden. Unntaket er 

direktevideoen, som ble flyttet tilbake som hovedbilde etter at en ny instagramsnutt hadde 

skjøvet den ned for en kort periode. Vi ser også to eksempler på at stillbilder fjernes helt. 

Levende bilder prioriteres høyere enn stillbilder; alle videoene legges øverst, selv om noen av 

stillbildene er nyere. Dessuten fjernes ingen videoer selv om nye kommer til. 

Sammenlikner vi med Kutz og Herrings (2005) kategorier (jf. avsnitt 10.2), kan vi 

kategorisere de fleste visuelle oppdateringene som «perspektiv» (samme motiv vises fra en 

annen vinkel) eller «kontekst» (bildet viser et annet motiv fra samme hendelse). Bare 

arkivgatebildet fra Google faller i kategorien «ny», altså et bilde tatt i en annen sammenheng.  

 

10.7.2 Hvordan påvirker oppdateringene hvilken informasjon leserne får om hendelsen? 

Forrige avsnitt besvarte sju av Karlssons (2012b) åtte variabler for løpende oppdateringer. 

Den åttende dreier seg om tekstmeningen: Fører det at teksten blir løpende oppdatert, til 

unøyaktigheter, faktafeil eller selvmotsigelser? Her må vi svare ja, men ikke i stor grad. Vi 

har sett at Dagbladet.no skrev at det var én boligblokk som kollapset, mens det i virkeligheten 

var to, og at bygningene hadde seks etasjer, mens de i virkeligheten hadde fem. 

Presentasjonen blir også delvis selvmotsigende når samme tekstversjon først melder om to 

drepte og noen avsnitt senere om bare én, når det er snakk om én eller to bygninger om 

hverandre, og når gamle opplysninger om at nødetatene «akkurat» skal ha rykket ut, blir 

liggende foran ferske oppdateringer om at «flere personer får behandling av 

ambulansepersonell på stedet», og at brannvesenet har 168 folk i sving. Dette er imidlertid 

ikke avgjørende for det store bildet. Vi finner for eksempel ingen årsaksspekulasjoner som må 

trekkes tilbake, eller noen virkelig villedende opplysninger om skadeomfanget. 

En vesentlig innholdsmessig forskjell mellom tidlige nettversjoner, senere nettversjoner 

og den endelige papirversjonen (i VG og Aftenposten) er at de nyeste tekstene 

kontekstualiserer hendelsen mer, slik tabell 10.1 også viste. Det kan være naturlig å snakke 

om minst tre ulike faser her. I den første fasen handler journalistikken om å samle inn så 

mange fakta som mulig og presentere dem som løsrevne avsnitt leseren selv må utlede 

sammenhengen mellom. Muligens kan vi her operere med flere underfaser, siden vi har sett 

hvordan teksten gradvis etablerer en struktur, styrker tekstbindingen og innfører 

kontekstualiseringer og kausalforklaringer. Hovedfase to inntrer idet de første 

oppfølgingssakene kommer. Her rekontekstualiseres deler av informasjonen fra den første 

saken, og journalistene tvinges dermed til å prioritere stoffet strengere enn før. Det innebærer 

blant annet et element av fortolkning og omskrivning, slik vi så i avsnitt 10.5 og 10.6.1. 

Vinklingen blir spissere og fokuserer på et delaspekt ved hendelsen, for eksempel rapporten 

som viser vedlikeholdsmangler, eller reaksjonene til enkeltstående vitner eller pårørende. I 

denne saken ser vi samtidig at både Dagbladet.no og VG Nett slutter å oppdatere den første 

nyheten kort tid etter at oppfølgingssakene er publisert. Fase tre er neste dags eventuelle 

papirversjon, som her sammenfatter de ulike nettartiklene med en ny vinkling. Da er det få av 
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faktaopplysningene fra de tidlige nettversjonene som er relevante lenger. Som vi har sett, 

ender grunnpremissene gjerne opp med å underforstås eller avgrenses til en underordnet tittel.  

Visuelt preges fase én av videoer og stillbilder som viser ulykkesstedet på avstand og 

forsøker å gi et overblikk. Fase to domineres, særlig på Dagbladet.no, av videoer og stillbilder 

som går tettere på situasjonen og framhever enkeltpersoner. Papiravisene som dekker fase tre, 

vender tilbake til et oversiktsbilde, som på papir kan blåses såpass stort opp at detaljene blir 

mer synlige enn de var på nett. Det voldsomme omfanget av ulykken springer oss i øynene.   

Konsekvensen av denne tekstutviklingen er at jo tidligere i prosessen leseren tilegner 

seg nyheten, desto mindre hjelp får hun av journalistene til å sette sammen en koherent 

fortelling om hva som har skjedd. Journalistene er ventelig usikre på hvilke opplysninger som 

er viktige å ta med (er det relevant at det er en kirke og pianobutikk i første etasje?), og de 

gradvise oppdateringene kan sees som stadig nye spor som leder fram mot løsningen på 

mysteriet. Leseren kan følge saken i sanntid via direktevideoen, sosiale medier og 

amerikanske nettaviser og dermed være like oppdatert som journalistene. VG Direkte tilbyr i 

denne fasen også løpende dialog med redaksjonen. Selv om ingen nettaviser nevner ordet 

«terror» før mistanken avkreftes, er terrorforklaringen en fullt plausibel konklusjon den første 

timen (Dagbladet.nos versjon 1–7), og mye av spenningen er implisitt knyttet til dette. Det er 

nok også en delforklaring på at saken blir så dominerende på fronten. 

Når terrorisme er avkreftet, ser vi at tekstene utvikler seg i to nye spor, henholdsvis 

årsak-og-ansvar-sporet, som VG følger tettest, og opplevelser-og-konsekvenser-sporet, som 

Dagbladet og Aftenposten retter seg inn mot. Jo nærmere vi kommer papirutgaven, desto mer 

rendyrket blir disse, i den grad saken i det hele tatt kommer på trykk. Avisene skiller seg altså 

mer fra hverandre i sin dekning etter som tida går. Den leseren som logger seg på nettet i tre-

fire-tida på onsdagen, møter en ganske annen og mer unison virkelighet enn den som kjøper 

en papiravis torsdag morgen. 

Vi må heller ikke glemme at Dagbladet faktisk aldri nevnte denne hendelsen på papir. 

Nettleseren sitter dermed igjen med inntrykket av at eksplosjonen i New York er en av dagens 

største nyheter, mens papirleseren indirekte fortelles at det er viktigere å analysere 

maktforholdet mellom Putin og Obama – en sak som aldri kom på åpent nett. På den måten er 

nettavisas umiddelbarhet og løpende oppdatering med på å senke nyhetsterskelen for visse 

hendelser, særlig uavklarte situasjoner som denne, der ingen kan vite utfallet idet 

rapporteringen begynner. Hvis lesergruppene for henholdsvis nett og papir skiller seg såpass 

mye i alder som informantene hevder (jf. avsnitt 2.4 og 8.4), kan det bidra til en 

informasjonskløft på gitte områder.261 

 

                                                 
261 I avsnitt 9.19.3 postulerte jeg at det kan oppstå en diskursiv kløft når papir- og nettutgaven dekker samme sak 

ulikt. Det kan vi få her også, men når en sak overhodet ikke dekkes på den ene plattformen, kommer 

informasjons- eller kunnskapskløften i tillegg. 
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10.7.3 Hvordan påvirker oppdateringene tekststrukturen og presentasjonen av 

opplysningene? 

Også tekstens form påvirkes av oppdateringene. I Dagbladet.nos hovedartikkel på nett har vi 

funnet støtte for Whites (2000) påstand om at brødteksten kan sees som en samling 

enkeltstående satellittutsagn med sakens tittel og ingress som kjerne. Jeg har ikke forsøkt å 

lage noen tilsvarende tabell for VGs og Aftenpostens papirsaker, men utelukker ikke at også 

de kan leses som en «orbital structure», i og med at de er basert på nettekstene. Likevel har vi 

sett at papirtekstene har en sterkere intern struktur i brødteksten, der avsnittene bygger mer 

eksplisitt på hverandre og legger opp til en overordnet fortelling om enten rutinesvikt eller 

terrorfrykt. Prinsippet om fallende viktighet står dermed også svakere i disse papirtekstene.  

Videre har vi sett at nettekstene gjennomgående – om enn litt inkonsekvent – 

understreker hvor pålitelig eller upålitelig informasjonen er, og knytter mest mulig av den til 

eksplisitte kilder. Det er lite informasjon journalistene uten videre går god for selv. De 

påstandene som ikke tilskrives andre medier, er som regel utstyrt med modalitetsmarkører. 

Som vi så, kom det godt med da Dagbladet.no skulle rette opp sine feil; redaksjonen hadde 

strengt tatt ikke påstått noe som var direkte usant. Sammenliknet med Aske Kammers (2013b) 

analyse av 22. juli-dekningen tar de norske nettavisene – iallfall Dagbladet.no, som er studert 

nøyest her – flere forbehold i denne saken. Det kan nok delvis forklares med at de har lang 

geografisk avstand til selve hendelsen og er avhengig av andre nyhetskilder, men generelt 

tenker man også litt annerledes om kildebruk og -henvisninger i nettjournalistikken, sier VGs 

redaksjonssjef Christian Brændshøi: 

I den nettbaserte journalistikken så vil jo [hurtigheten] påvirke tekstene på den måten at de blir 

revidert hele tida. Vi formidler informasjon som er usikker, i mye større grad enn det som har vært 

tilfelle tidligere. Så da vil man ikke vente til man får inn all verifisert informasjon. Man vil kunne 

publisere ting som ikke er 100 % verifisert, og så vil man måtte presisere det og være veldig, 

veldig tydelig på kildehenvisninger, for eksempel, underveis. Det er veldig viktig. Og være åpen 

på hvor man får informasjon fra, og også åpen på og tydelig når det kommer ny informasjon inn 

som forandrer det første bildet man har formidla. […] Så det gjør jo noe med sjangeren, og det 

gjør noe med måten vi formidler på. (Intervju 17.12.2013) 

Papirtekstene i casestudien skiller seg da også fra nettekstene på dette feltet. Færre andre 

medier siteres, og færre forbehold tas, selv om opplysningene er de samme som på nettet. Det 

gir en mer dynamisk og flytende tekst, men krever en sterkere redaksjonell etos. Dels skyldes 

nok forskjellen at opplysningene er blitt verifisert i løpet av tida fram til avisa gikk i trykken, 

men det kan også peke mot ulike tekstnormer for kildebruk mer generelt. For eksempel 

underslår papir-VG at intervjuet med den pårørende Carmen Vargas Rosa er gjort av CBS og 

ikke av VG selv,262 mens VG Nett oppgir tv-kanalen som kilde. Det er ingen journalistfaglig 

grunn til å holde en slik kilde tilbake, annet enn at papirsjangrene har mindre tradisjon for 

denne typen transparens.  

 

                                                 
262 Riktignok knyttes en annen opplysning i samme papiravsnitt til CBS («Ifølge TV-kanalen CBS ble det også 

meldt om en gasslekkasje i den ene bygningen for rundt fem måneder siden»), men den er ikke direkte forbundet 

med intervjuet. 
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10.7.4 Hvilket påtrengende problem er det oppdateringene imøtekommer? 

Lewis og Cushion (2009) har analysert utviklingen av «breaking news» i to britiske tv-kanaler 

med kontinuerlig nyhetsdekning, Sky News og BBC News 24. De finner at kanalene fra 2004 

til 2007 definerte en stadig større andel av nyhetene sine som «breaking news», men at 

nyhetene ikke nødvendigvis fanget opp flere dramatiske hendelser enn før. Isteden har det 

vært en dreining mot at ordinære nyhetssaker dekkes hurtigere og mer overflatisk for å kunne 

kvalifisere til «breaking news»-betegnelsen. Lewis og Cushion mener det retoriske potensialet 

som ligger i å framstille en nyhet som noe som skjer akkurat nå, har ført til at umiddelbarhet 

ofte blir et viktigere nyhetskriterium enn for eksempel vesentlighet – timingen blir viktigere 

enn saken. Slik tilfredsstilles forventningen om at en døgnkontinuerlig nyhetskanal alltid skal 

være oppdatert. Baksiden av medaljen er at kilde- og feltarbeidet blir dårligere. Bare 

unntaksvis rapporteres «breaking news» av en reporter på stedet eller via egne kilder. De 

fleste sakene er gjenfortellinger av byråstoff, som redaksjonene kappes om å få først på lufta. 

«The breaking news routine» handler derfor mer om måten informasjon behandles og 

presenteres på, enn om uavhengig nyhetsinnhenting (Lewis og Cushion 2009:311).   

Også nettavisene tar retoriske grep for å få nyhetene til å virke mer umiddelbare. Blant 

nyhetene som presenteres som øyeblikkshendelser, finner vi både langsomme tendenser 

(«NÅ: Boligprisene fortsetter oppover», VG Nett 4.6.2014), avgjørelser uten umiddelbare 

konsekvenser («NÅ: Avlyser utstilling etter tabbeintervju», VG Nett 23.1.2014 [utstillingen er 

ikke åpnet ennå], «Siste: Politiet vil gjenåpne ‘Scandinavian Star’-saken», Dagbladet.no 

13.6.2014) og opplysninger om at noe skal skje i framtida («NÅ: John Kerry taler snart», VG 

Nett 5.3.2014). Andre ganger ser vi at nyhetsverdien nesten utelukkende ligger i muligheten 

for direktebilder: «Åpner 24 år gammel boks med fisk straks» (VG Nett 18.2.2014).  

Eksplosjonen i New York var derimot en øyeblikkshendelse med potensielt stor 

nyhetsverdi, altså «breaking news» i god, gammel forstand. Likevel kan vi stille spørsmålet 

om hvorfor det var nødvendig å publisere nyheten umiddelbart, mens journalistene visste 

svært lite og opererte med store forbehold. Med andre ord: Hvorfor formidle at noe kan ha 

skjedd, før man vet ordentlig hva som har skjedd? Svaret kan antyde noen påtrengende 

retoriske problemer som teksten er ment å løse. 

For det første viser nettavisa at den er oppdatert. Publiseringen er altså 

merkevarebygging. Nyhetsredaktør Frode Hansen understreker som tidligere nevnt at 

Dagbladet.nos troverdighet er avhengig av at de publiserer store nyhetssaker like tidlig som 

VG Nett, helst litt før (intervju 18.12.2013, jf. avsnitt 8.8). Da kan det være viktigere å få lagt 

ut en enkelt linje som viser at avisa er på saken, enn å trekke seg tilbake og vente med 

publisering til man har ferdig en mer tradisjonell, kvalitetssikret nyhetsartikkel. 

Merkevarebyggingen er både ekstern, dvs. retta mot leserne og annonsørene, og intern, 

dvs. retta mot konkurrentene. Lewis og Cushion (2009:316) mener riktignok det er en 

misforståelse at publikum bryr seg om hvem som publiserer nyheten først, i deres tilfelle på 

tv: 
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Indeed, the idea of a viewer sitting in front of a news channel waiting for stories to break – and 

being frustrated that this might happen seconds or minutes later than if he or she were watching 

another channel – is almost comic.  

En tilsvarende innvending kunne nok rettes mot nettavisenes nyhetskamp, jf. Hartley 

(2011:295). Likevel har Frode Hansen et godt poeng: «Hvis jeg går inn akkurat nå på VG.no 

og ser at VG.no har en kjempenyhetssak, og så går jeg på Dagbladet.no, og så finner jeg den 

ikke – hvis det skjer flere ganger, hvor går jeg først neste gang?» (Intervju 18.12.2013, jf. 

avsnitt 8.8.) Nguyen (2010:229) har dokumentert at muligheten til å få helt oppdaterte nyheter 

var den viktigste grunnen til at australiere leste nettaviser i 2004; umiddelbarhet var viktigere 

enn både bredde, dybde, pris og debattmuligheter, for å nevne noen av alternativene. 

Bergström (2008:68) fant det samme i en svensk studie utført i 2006. Vi skal derfor ikke 

utelukke at en nettavis som rutinemessig ventet med å publisere løpende nyheter til den hadde 

en helhetlig og kvalitetssikret artikkel klar, over tid ville miste lesere. Men leserne kan også 

falle fra om en gitt nettavis stadig publiserer feilaktig informasjon. Hartley (2011:295) viser 

hvordan danske nettjournalister derfor hele tida må balansere normen om å være først ute, 

med normen om å kvalitetssikre informasjonen. Ved store fellessaker vil ofte hurtigheten 

prioriteres, observerer hun, samtidig som konkurrerende medier brukes som løpende 

kvalitetskontroll. I New York-saken er det nok en vesentlig pådriver at alle de tre 

konkurrentene kjører saken parallelt, samtidig som det gir Dagbladet.no en fjær i hatten at de 

var først ute – hele åtte minutter før VG Nett. 

Bransjeinternt vil det ofte være en fordel å være først ute med siste nytt, siden 

konkurrentene da i noen tilfeller vil sitere opphavsredaksjonen. Ved store fellesnyheter er det 

likevel ikke vanlig at norske nettaviser siterer hverandre. Det skjer ikke i denne casestudien, 

og statistikken i avsnitt 8.8 viste at det bare unntaksvis skjer ellers også.263 Men selv når 

redaksjonene ikke åpent krediterer hverandre for nyhetsideer, er det naturlig at den 

bransjeinterne etosen styrkes blant dem som oftest setter dagsorden (Hartley 2011:278, 297ff, 

Bjerke 2012:243).  

For det andre genererer løpende oppdaterte nyheter vel så gode inntekter om de er 

ufullstendige. Hansen sier: «Det er ekstremt viktig å være først. Du kan jo tenke deg hvor mye 

fem minutter betyr i antall klikk. Det er ganske mye.» (Intervju 18.12.2013.) Hvis leseren i 

tillegg vender tilbake til saken flere ganger for å få med seg de siste oppdateringene, genererer 

saken enda flere klikk – og dermed større inntekter – enn en sak som ikke forandres 

underveis.  Den uferdige saken blir da et redskap for å holde på leseren. Også om 

Dagbladet.no var den eneste nettavisa som fortalte om New York-eksplosjonen, ville de 

stadige oppdateringene kunne føre til at leseren holdt seg på domenet og leste andre saker 

mens hun ventet på siste nytt fra Harlem. Så vidt jeg vet, er det for øvrig ikke forsket på om 

lesere er mer eller mindre merkevarelojale ved breaking news.  

                                                 
263 Casestudien i Hågvar (2007a:198) viser at Aftenposten.no til å begynne med oppgir NRK som opphav til 

nyheten, men stryker denne referansen etter hvert som Aftenposten.no selv utvikler saken videre. Hartley 

(2011:288) finner samme mønster i danske nettredaksjoner; «breaking news» som starter som sitatsaker, utvikles 

raskest mulig til egensaker. 
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For det tredje kan det uavklarte ved situasjonen vekke et sterkere leserengasjement enn 

om Dagbladet.no skulle referert fra en avsluttet og ferdigfortolket hendelse. Også lesere som 

ikke er personlig berørt av ulykken, blir spent på hvordan det ender: Er det terror? Blir det 

flere eksplosjoner? Hvor alvorlig er egentlig situasjonen som utspiller seg på skjermen? Mye 

av aktiviteten i VG Netts direktestudio dreide seg om å svare «vet ikke» på ulike måter når 

leserne spurte om mulig bombefare, antall døde, konsekvenser for flytrafikken og liknende. 

Hartley (2011:318) siterer en dansk frontsjef som i en bestemt situasjon argumenterer for å 

legge en mindre vesentlig, men uavklart sak på topp: «Men fordelen er, at der er så mange 

ubekendte – den ruller jo lige nu». I avsnitt 10.4.3 så vi tilsvarende at Dagbladet tidlig valgte 

å utheve den informasjonen som var mest usikker. Dette poenget bekreftes gjennom Paul 

Bjerkes sammenfatning av fem etnografiske studier i norske nyhetsredaksjoner: 

Et viktig funn i vår undersøkelse er at spenning og usikkerhet er et sentralt kvalitetskriterium i 

nyhetsproduksjon. Spenningsmomentene er gjerne forankret i fortellingsformen, men også i de 

store løpende felles nyhetssakene med usikkert utfall er spenningen et nøkkelmoment i 

nyhetsinnrammingen: Vil flommen nå Hamar? Hva svarer biskopen på Gelius’ utspill? Når virker 

telenettet? Nettavisens egenskapte kampanje rundt gjeldsofre skaper politisk spenning: Vil noe 

skje? Er det mulig å endre politikken? 

     Dette gjelder på alle nivåer: Blir det pent vær og/eller flått og snegler i sommer? Får Ali bli 

likevel? Får kvinnene kreftbehandling tidsnok? Hvem vinner valget? Hva skjer med Orkla? 

(Bjerke 2012:240, kursivert i originalen) 

I et slikt perspektiv kan den tradisjonelle, oppsummerende nyhetsartikkelen sees som en riktig 

«spoiler alert» for en spennende og dramatisk historie som er under opprulling.  

For det fjerde ivaretas den potensielle nyhetsverdien. Til å begynne med er det usikkert 

hvor vesentlig saken er for norske lesere. En bygning som kollapser på grunn av 

konstruksjonsfeil på den andre siden av jorda, er jo en mindre nyhet enn et spektakulært 

terrorangrep i New York City. For ikke å gå glipp av opptakten til en stor og viktig sak vil det 

være rasjonelt for en nettavis å dekke alle potensielt store og viktige saker fra første minutt, 

og så heller justere presentasjonen etter hvert.  

I VG Netts direktestudio er det likevel flere lesere som stiller spørsmål ved den massive 

dekningen. «Kenneth» spør:  

Hvorfor dekkes dette som om det er oppstart til WW3? NY Times har kun en bitte liten artikkel, 

som forteller at det er null dramatikk rundt dette og etterforskere er på stedet for å finne årsak. 

VG-journalist Eivind Lindkvist Johansen gir et tvetydig svar:  

Det er foreløpig ingenting som tyder på at dette er snakk om terror. Flere medier melder at det er 

snakk om en gasseksplosjon på stedet, men meldingene har ikke blitt bekreftet av myndighetene. 

FBI er på stedet, men kun for å overvåke situasjonen.  

Umiddelbart framstår dette som et goddag-mann-økseskaft-svar, siden journalisten ikke 

begrunner at saken slås så stort opp, men snarere avdramatiserer hendelsen. Likevel 

presupponerer terrorproposisjonen at faren for terror løpende blir vurdert, og det indirekte 

svaret blir: Fordi vi først trodde det kunne være terror. 

Noe senere spør leseren «Susukino»:  
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Seriøst, er det nødvendig med ekstrasending og full dekning på dette? Hadde det skjedd i Berlin, 

Paris eller Tokyo, hadde det knapt vært en nyhet?  

Samme VG-journalist svarer:  

Hei Susukino. Vi valgte å dekke dette tungt fordi de første meldingene gikk ut på en kraftig 

eksplosjon og bygningskollaps på Manhattan. Dette er et land og en by mange nordmenn har et 

forhold til. Tror du uansett kan være trygg på at vi ville omtalt lignende hendelser i andre store 

byer, men muligens ikke med like stor dekning. 

Igjen ligger terroraspektet muligens implisitt i den første setningen. Om eksplosjonen og 

kollapsen i seg selv kvalifiserte til den massive dekningen, ville det ikke vært nødvendig å 

vise til «de første meldingene».  

I tillegg trekker VG-journalisten fram den kulturelle nærheten til New York som en 

forklaring. Altså er identifikasjon et sentralt nyhetskriterium allerede før journalistene har fått 

klarhet i hva som har skjedd. Vi kan sammenlikne med dekningen av en nesten identisk 

hendelse i den argentinske storbyen Rosario 6.8.2013: Omkring klokka 16.15 norsk tid 

eksploderte en boligblokk på grunn av en gasslekkasje og var nær ved å kollapse fullstendig. 

22 personer omkom og 60 ble skadd (Lanacion.com 10.10.2013). Selv om argentinske medier 

dekket saken løpende (se f.eks. Clarin.com 6.8.2013), ble ikke ulykken kjent i Norge før NTB 

sendte ut en kort melding klokka 01.55, over ni timer senere. Det kan ha sammenheng med at 

norske journalister først og fremst følger med i engelskspråklige utenlandske medier, at en 

argentinsk eksplosjon ikke gir de samme umiddelbare assosiasjonene til terror, eller at norske 

lesere identifiserer seg mindre med Argentina enn med USA. Det er uansett verdt å merke seg 

at både VG Nett, Dagbladet.no og Aftenposten.no nøyde seg med å referere NTB-meldingen, 

enten ordrett eller med noen små modifikasjoner. Årsaken og utfallet var allerede kjent, og 

dermed ble oppdateringene færre og oppslaget mindre.264  

For det femte passet eksplosjonsnyheten fra New York perfekt inn i frontmiksen idet de 

første meldingene tikket inn. Alle de tre informantene mine er samstemte om at nettfronten 

må ha en variert stoffmiks for å tiltrekke seg flest mulig lesere, jf. også Hartley (2011:319ff), 

Olsen (2012:81) og Bjerke (2012:236). Det innebærer blant annet at redaksjonen må vekte 

ulike stoffområder, sjangere, dekningsområder samt grader av eksklusivitet, vesentlighet og 

klikkpotensial mot hverandre for å vise tilstrekkelig bredde og holde trafikken oppe – uten 

samtidig å miste legitimitet ved å framstå som kyniske klikkjegere, tørre elitister eller slappe 

klipp-og-lim-journalister, for eksempel. Klokka 15.05 hadde Dagbladet.no ingen andre 

uventede hendelsesnyheter på fronten. Det nærmeste var et fire timer gammelt norsk gull i 

Paralympics, en elleve timer gammel sitatsak om en narkotikapågripelse i Australia og mer 

abstrakte saker som utdeling av Michelin-stjerner og kåring av fjorårets bokdebutant, som alle 

lå langt nede på fronten. Blant toppsakene kunne vi stemme på beste MGP-antrekk, se en 

«unik» video fra internetts barndom og lese om en amerikansk barnefamilie som ble «holdt 

som gissel av sin 10 kilo tunge katt». De andre store fellessakene denne dagen hadde allerede 

                                                 
264 Det kan også ha spilt inn at NTB-meldingen ble sendt ut om natta, da det er færre journalister på jobb, men 

løpende oppdateringer er uansett sjeldne på et så sent stadium i saken (Saltzis 2012:705). 
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vært mange dager i nyhetsbildet, som korrupsjonsmistanken mot politispaneren Eirik Jensen 

og «flymysteriet» der et passasjerfly fra Malaysian Airlines ble borte fra radarene og trolig 

styrtet i havet på et ukjent sted. Flysaken dekket Dagbladet.no gjennom sitt løpende 

oppdaterte nyhetsstudio, men fire dager etter forsvinningen dreide disse oppdateringene seg 

mest om ulike spekulasjoner om hva som kunne ha skjedd. «Kort oppsummert hadde 

myndighetene lite nytt å komme med under pressekonferansen,» konstaterte Dagblad-

journalist Kristoffer Egeberg i direktefeeden klokka 11.20. I en slik kontekst er det åpenbart at 

en dramatisk eksplosjon i New York som kan følges sekund for sekund, styrker stoffmiksen 

betraktelig.  

For det sjette skaper den fragmenterte skrivemåten og kjerne-satellitt-strukturen et 

velkomment inntrykk av objektivitet, slik White (2000) beskriver for den engelskspråklige 

standardmodellen for nyheter: 

Specifically, this structure, in conjunction with the impersonalisation of the authorial voice, acts to 

background the intersubjectivity of the various assumptions, evaluations, interpretations and 

expectations by which each news report is shaped and which it reflects. It acts to represent the 

values upon which the news report relies as unavoidable, communal and hence «natural». Orbitual 

textual structure and impersonalised authorial voice interact so that the ideological nature of the 

news story is obscured and the view of the social world it presents is more likely to be read as 

unmediated, anonymous and mechanically determined. (White 2000:391) 

I vårt eksempel er det riktignok ingen tydelig ideologisk slagside i teksten som blir 

naturalisert gjennom tekststrukturen. Journalistene er for eksempel nøye med ikke å nevne 

terror før dette er avkreftet, og det er først i oppfølgingssakene at skyld og ansvar tematiseres 

for alvor. Men det at saken dekkes så hurtig og dramatisk også før årsaken er sannsynliggjort, 

legger naturligvis til rette for spekulasjoner blant leserne og presupponerer at det er en stor og 

viktig hendelse (jf. også Hartley 2011:282). Da kan nettavisene i den første perioden indirekte 

underbygge en forestilling om at uforutsette eksplosjoner ofte er terror, kanskje til og med 

islamistisk terror, mens papiravisenes mer tilbakeskuende dekning ikke åpner for samme 

fortolkning.265 Det er neppe til å unngå hvis slike saker skal dekkes løpende fra første minutt; 

leseren må nødvendigvis trekke på sin forforståelse for å kunne gi mening til «halvferdige» 

nyheter.  

Når det gjelder tekststrukturen mer spesifikt, har vi i sammenlikningen med 

papirversjonene sett at papirtekstens narrativ har en sterkere evalueringskomponent (Bell 

1991:240), dvs. at papirtekstene mer eksplisitt uttrykker hvorfor dette er en viktig nyhet. I VG 

er det de fatale vedlikeholdsmanglene som framheves, i Aftenposten 11. september-

parallellene. De løpende oppdaterte nettsakene evalueres i større grad av det ukjente – dette 

må du lese fordi vi ikke helt vet hva som har skjedd, eller hvordan det kommer til å ende.266 

Den åpent søkende skrivemåten som hekter stadig flere spesifiseringer på proposisjonene i 

                                                 
265 Selv om Aftenposten i høy grad minner leseren på den mulige sammenhengen gjennom 11. september-

vinkelen.  

266 Naturligvis er også tragedien i seg selv en viktig evalueringskomponent. Parallelleksempelet med Argentina-

eksplosjonen viser likevel at det ikke uten videre er tilstrekkelig for å gi så store og vedvarende oppslag. 
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tittel og ingress, framstår da som en kontinuerlig jakt på sannheten. I så måte kan vi følge 

White i at «[t]he orbital structure of the modern news item operates […] to support the notion 

of ‘objectivity’» (White 2000:391). I en kontekst der nettavisene ofte kritiseres for å formidle 

ukritisk kjendisstoff, «artige» videoer og lettvinte forbrukertips istedenfor harde nyheter (se 

f.eks. Sjue 2013:23f), kan en slik sannhetssøken virke etosfremmende.  

For det sjuende har vi sett at den løpende oppdaterte nyheten fungerer på to plan. I den 

tidlige fasen av nyheten oppdateres teksten hurtigst mulig og fungerer som en kilde til siste 

nytt. Men når oppfølgingssakene kommer, overtar de denne rollen. Den første saken 

oppdateres ikke lenger, og bare noen utvalgte momenter fra den blir gjenfortalt i 

oppfølgingssakene. Da blir den første saken isteden et arkiv for utfyllende informasjon som de 

mer kortfattete oppfølgingssakene kan lenke til som ryggdekning. Den samme toleddete 

strukturen finner vi ikke i papirdekningen, som dermed blir mer avhengig av å skape en 

koherent helhet av bakgrunnsstoff og ferske oppdateringer.  

Sjangeren «løpende oppdatert nyhet» har altså en sammensatt sosial funksjon. Den skal 

både styrke avisas merkevare, generere ekstra inntekter, stimulere leserengasjementet, sikre 

den potensielle nyhetsverdien, berike stoffmiksen, uttrykke «objektivitet» og sannhetssøking, 

informere om den løpende utviklingen og etablere et informasjonsarkiv for lesere som ikke 

har fulgt med fra starten. Konsekvensen blir i dette tilfellet at hendelsen framstår som en 

vesentlig større og viktigere nyhet på nett enn på papir (særlig i Dagbladet), at nettleseren i 

større grad enn papirleseren må etablere koherens, vurdere opplysninger og fortolke saken 

uten journalistens hjelp, og at nettversjonen av teksten inneholder flere feil og i den første 

fasen åpner for flere spekulasjoner enn papirversjonen gjør. Nettversjonen tilfører også et 

implisitt spenningselement som papirversjonen mangler, og handler mer eksplisitt om lesernes 

opplevelse av nyheten, både via interaktive studioløsninger, «leservideoer» og meldinger fra 

sosiale medier.  

Denne analysen er preget av at papiravisene presenterte nyheten som et sammendrag av 

nettavisenes dekning. I mange andre tilfeller vil papirutgaven ta saken et skritt videre, for 

eksempel ved å finne den gode enkelthistorien «som lever etter at folk har lest nettavis» 

(Frode Hansen [Dagbladet], intervju 18.12.2013), ved å gi større «helhet og overblikk» enn 

det nettdekningen kan gjøre (Christian Brændshøi [VG], intervju 17.12.2013) eller ved å 

«velge en inngang som peker framover i større grad enn på nett» (Skjalg Engebø 

[Aftenposten],intervju 10.12.2013, jf. avsnitt 8.3). Hvilke implikasjoner det eventuelt får for 

måten hendelsen presenteres på, er et opplagt emne for senere casestudier.  
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11 Casestudie 3: Harde nyheter og myke relasjoner. 

Tekstnormutvikling og sjangerforhandling i VG Direkte 

Nyhetsdøgnet 
 

11.1 Formål og problemstilling 

I forrige casestudie var jeg inne på at VG Nett formidlet nyheten om bygningskollapsen på en 

ganske annen måte gjennom direktestudioet sitt enn via fronten. Blant annet gjorde dialogen 

med leserne at terrordiskursen kom inn i saken på et mye tidligere tidspunkt enn i den løpende 

oppdaterte nyhetssaken. I denne siste casestudien skal vi se nærmere på VG Direkte som 

eksempel på en innovativ nyhetssjanger som utelukkende finnes på nett.267 VGs 

redaksjonssjef var spesielt opptatt av denne nyskapningen da vi snakket om forskjeller 

mellom nyhetsjournalistikk på papir og nett: 

Vi opererer jo i sjangere fra den helt åpenbare, tradisjonelle nyhetsjournalistikken til mer 

tematiserte saker som grenser litt over mot feature […], på den ene siden, til den mer hurtige, mer 

fragmenterte delen av nyhetsjournalistikken som vi kan drive med på nett, og som tar opp i seg 

andre former, som er mye mer dialogorientert enn det avisjournalistikken har mulighet for å være. 

[…] Det kan være for eksempel gjennom innspill fra lesere, ved at man tar i bruk sosiale medier, 

trekker det inn. I VG Direkte, for eksempel, gjør vi jo det. Hvor vi driver nyhetsjournalistikk, men 

hvor flyten er en helt annen, hvor det ikke er én sammenhengende tekst, men elementer av 

informasjon litt mer løsrevet. Som vi blander med leserkommentarer, egne kommentarer. […] Det 

blir jo en hybrid, av både tv-sending og tekstformidling og en kombinasjon av mange forskjellige 

tekstelementer. Og det er den klareste trenden, det tydeligste skillet mellom det vi gjør på nett, og 

det vi gjør i print. (Christian Brændshøi, intervju 17.12.2013) 

Da jeg intervjuet Brændshøi i desember 2013, var VG Direkte fremdeles reservert for 

spesielle begivenheter, selv om terskelen for å bruke studioet ble stadig lavere. I mai 2014 

åpnet VG studioet på permanent basis, slik at det døgnet rundt var bemannet med en 

studiovert som blant annet oppdaterte nyhetsfeeden og svarte på spørsmål fra leserne. 

Nyskapningen kalles «VG Direkte Nyhetsdøgnet» og var sommeren 2014 det eneste i sitt slag 

i skandinaviske nettaviser.268 Trolig er det vanskelig å finne noen klar parallell i andre land 

også, i og med at systemet er utviklet av VG selv. Det er denne varianten av direktestudioet 

denne casestudien skal handle om, selv om VG Direkte også fortsetter å dekke mer spesifikke 

begivenheter ved å sette opp et eget studio for akkurat den hendelsen (som da VGs journalist i 

juli 2014 sendte direkte fra en bil som ble stadig varmere i sommersola). 

Sitatet fra Brændshøi ovenfor signaliserer tre viktige ting: For det første er 

nyhetsformidlingen i VG Direkte mer fragmentert enn i tradisjonelle nyhetsartikler. For det 

                                                 
267 Eventuelt kan vi forstå direktestudioet som et format som samler en bestemt konstellasjon av flere sjangere. 

For enkelhets skyld betegner jeg det som en sjanger foreløpig, før jeg problematiserer dette i avsnitt 11.10.5. 

268 Mange har liknende løsninger, men de er mer begrenset på ulike måter. Per juli 2014 har for eksempel både 

Dagbladet, Aftenposten og Bergens Tidende et nyhetsstudio som kan publisere løpende oppdateringer og ta imot 

kommentarer. Disse åpnes imidlertid bare ved spesielle hendelser eller på spesielle dager, og de har færre 

elementer, blant annet er ikke sosiale medier integrert.  
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andre er stilen dialogorientert. Og for det tredje kombineres mange ulike «tekstelementer» til 

en ny helhet. Dette passer som hånd i hanske med Hallidays tre språklige metafunksjoner: den 

ideasjonelle, den mellompersonlige og den tekstuelle, jf. avsnitt 3.2.1. Det er derfor 

nærliggende å sette opp følgende forskningsspørsmål: 

1. Hvordan påvirker sjangernormene hvilke virkelighetsbilder leserne får i VG Direkte? 

2. Hvordan påvirker sjangernormene hvilke relasjoner som etableres mellom VG og 

publikum? 

3. Hvordan påvirker sjangernormene sammenhengen i teksten? 

 

11.2 Tidligere forskning på direktestudioer 

Anders Fagerjord (2003) har beskrevet hvordan VG i sin dekning av Orderud-saken på en 

kreativ måte kombinerte trekk fra eksisterende medier til en «retorisk konvergens» som 

gjorde det mulig å dekke rettssaken mest mulig i realtid (jf. avsnitt 2.6). Også Christian 

Brændshøi i VG understreker at Orderud-saken var et startpunkt:  

For VG sin del starta det med Orderud-rettssaken, som var den første hvor vi bygde et eget verktøy 

for å hurtigformidle det som skjedde inne i retten. Derfra til at vi brukte et verktøy som heter 

CoveritLive, som vi begynte å bruke i 2008, tenker jeg, som en av de aller første i Norge til å 

bruke det. Og så har vi bygd et eget system etter det, hvor vi har tatt opp i oss mange flere andre 

elementer, som for eksempel bruk av sosiale medier som en personifisert stil som en av våre 

journalister har i sin dialog med leserne. […] Men det starta jo med at man kunne formidle 

nyheter veldig, veldig hurtig – og i en annen form enn i den rene artikkelformen som er tradisjonen 

fra papiravis. (Intervju 17.12.2013) 

Hurtigformidlingen tok en ny vending under en annen stor rettssak, nemlig 22. juli-rettssaken 

i juni 2012. VG-journalister har beskrevet dette som «en rask læringskurve innenfor 

hurtigjournalistikken» (Kjølstad 2013:87). Her ble direktestudioet for alvor tatt i bruk på den 

måten vi kjenner det to år senere, med løpende, nærmest ordrett referat av alt som ble sagt i 

rettssalen, VG-journalistenes skildringer av det samme, direktevideoer når det var tillatt, og 

løpende, skriftlig dialog med leserne i en egen spørrespalte. Også Dagbladet og andre 

nettmedier hadde liknende direktestudioer under denne rettssaken, men det er bare VG som 

har integrert dette i den daglige nyhetsdekningen per 2014. 

Journaliststudentene Morten Moum og Sverre Norberg-Schulz Hagen skrev i 2014 en 

fordypningsoppgave der de undersøkte hvordan et utvalg norske mediebrukere opplevde VG 

Direkte Nyhetsdøgnet en snau måned etter at tjenesten var blitt døgnåpen. Respondentene 

deres reagerte blant annet på at studioet bryter med etablerte sjangerforventninger, og mange 

vurderte det som rotete og uoversiktlig før de ble vant til det. Meningene var delte om 

hvorvidt spørre- og twitterspaltene var et gode eller et forstyrrende element, men alle syntes 

disse elementene fungerte best når de samsvarte med resten av innholdet. Det samme gjaldt 

videoinnslagene. Informantene mente direktestudioet var mest relevant ved store, 

ekstraordinære hendelser, og at de ellers fikk bedre oversikt over nyhetsbildet via det 
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tradisjonelle nettavisformatet. De yngste informantene var imidlertid mer positivt innstilt enn 

de eldre.269 

Jeg kjenner ingen andre studier av direktestudioet som kontinuerlig tjeneste, men flere 

tilgrensende sjangere er lagt under lupen. Neil Thurman og Anna Walters (2013) analyserer 

liveblogger i The Guardian, en sjanger som minner om VG Direkte Nyhetsdøgnet, men som 

bare benyttes ved spesielle nyhetshendelser og da utelukkende dreier seg om disse. Karin 

O’Mahony (2014) har studert det samme i Aftonbladet i tillegg til The Guardian. Disse 

studiene bekrefter at direkteformatet brukes stadig oftere og er mye lest, og stiller spørsmålet 

om det over tid vil fortrenge den tradisjonelle artikkelbaserte nyhetsjournalistikken på nettet. 

Thurman og Walters (2013:98) finner dessuten at «public-affairs-orientated Live Blogs» er 

mer populære enn liveblogger som dekker «soft news» eller sport – mens tendensen er 

motsatt for ordinære artikler (se også O’Mahony 2014:28). Vi skal se at det stemmer bra med 

nyhetsinnholdet i VGs nyhetsfeed.    

Steen Steensen (2012) har analysert en forløper til VGs direktestudio, nemlig 

livedekningen av en fotballkamp i 2010 gjennom CoveritLive på VG Nett. Han fokuserer 

spesielt på det dialogiske elementet og bruker tilnærminger vi kjenner fra samtaleanalyse 

(conversation analysis, CA), til å analysere hvordan brukerne kommuniserer. Analysen viser 

at selv om 64 brukere deltok i den løpende diskusjonen om fotballkampen, kommuniserte de i 

liten grad med hverandre, til tross for at dette var teknologisk mulig. De aller fleste tilfellene 

av dialog foregikk mellom enkeltstående brukere og journalisten som var studiovert. Slik ble 

journalistens hegemoni opprettholdt, mens det i mindre grad ble bygd noe sosialt fellesskap 

brukerne imellom.270 Steensen konkluderer: 

As discussed by Domingo et al. (2008), journalists (and editors) are reluctant to give up their 

power of speech, and thus their hegemony as gatekeepers, when they encourage audience 

participation. When audience participation is allowed to enter into the production of content that is 

close to core editorial activities, the editorial staff maintains control. The analysis provided in this 

chapter does, however, support a view that members of the audience also prefer the editorial staff 

to be in control.  

     This is an important finding, considering to what degree such a practice promotes a changed 

social function for journalism. (Steensen 2012:226, kursivert i originalen) 

I VG Direkte Nyhetsdøgnet er det ikke mulig for leserne å svare hverandre direkte; systemet 

legger kun opp til å spørre journalisten. Dermed blir det journalistiske hegemoniet Steensen 

beskriver, forsterket.  

Maria Konow-Lund (2013) har gjennom sin etnografiske studie av VGTV og TV 2 

Nyhetskanalen dokumentert hvordan VG-redaksjonen lenge har vært opptatt av prøving og 

feiling på nett, og at det er en kultur for å prøve ut nye digitale formater og sjangere for å 

finne ut hva som fungerer og ikke. Det økonomiske fortrinnet VG har hatt framfor f.eks. 

                                                 
269 Moum og Hagen har dybdeintervjuet ni lesere med forskjellig alder, kjønn og yrkesbakgrunn. Det begrensete 

utvalget gjør at vi trenger flere studier for å si noe sikkert om hvordan leserne responderer. 

270 Publikumsrelasjonene kunne nok minne om dem vi finner på en fotballpub, der fans som ser på samme kamp, 

innimellom utveksler små samtaler med hverandre selv om de er fremmede. Dialogen med journalisten var 

imidlertid helt dominerende. 
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Dagbladet, har gjort det enklere å satse på innovasjoner som redaksjonen på forhånd ikke kan 

vite om leserne vil sette pris på, og så justere konseptet etter hvert. Det er grunn til å tro at det 

å bemanne direktestudioet døgnet rundt, også utenom de store nyhetshendelsene, føyer seg 

inn i denne tradisjonen.  

Relevant er også Beyer mfl.s (2007) studie av en sjanger som har visse fellestrekk med 

VGs direktestudio, nemlig «sms-tv» – altså interaktive tv-programmer hvor en programvert 

besvarer og kommenterer lesernes tekstmeldinger etter som de ruller over skjermen. Blant 

annet viser studien hvordan verten må forholde seg ulikt til de individuelle innsenderne. Noen 

kan hun simulere et privat forhold til, mens andre blir ignorert eller irettesatt, særlig hvis de 

tøyer grensene for personangrep og anstendig språkbruk. Programlederrollen avviker dermed 

betydelig fra tradisjonelle tv-programmer, hvor publikum behandlers kollektivt med en viss 

profesjonell distanse (jf. også Ekström mfl. 2013 og Lundell 2014). Studioverten i VG 

Direkte nyhetsdøgnet møter liknende utfordringer når hun skal velge ut og svare på innsendte 

spørsmål. Gjennom sine utvalg og svar legger hun indirekte føringer for hvilken sosial 

funksjon spørrespalten skal ha.   

 

11.3 Materiale og metode 

En utfordring ved å ha et kontinuerlig direktestudio er at det vil komme dager da det ikke 

skjer så mye på nyhetsfronten. Maria Konow-Lund (2013:133) har beskrevet hvor 

frustrerende det kan oppleves i redaksjonen til TV 2 Nyhetskanalen, som må sende nyheter 

døgnet rundt og ikke kan gjenta seg selv for ofte: «Å, hvorfor kan det ikke falle ned et fly?» 

sukker en desperat redaktør under hennes observasjoner. Lørdag 5. juli 2014 var en slik 

dag.271 I Oslo, hvor VG holder til, var det en varm, solfylt sommerdag uten noen store 

fellessaker, bortsett fra fotball-VM for menn. Kvelden før hadde Brasil gått videre til 

semifinalen etter å ha slått Colombia, mens stjernespilleren Neymar var blitt satt ut av en 

dramatisk ryggskade, og senere på kvelden skulle neste kvartfinale spilles. Internasjonalt var 

det store konflikter i blant annet Israel, Palestina, Somalia og Syria, men innenriks var 

dagsordenen preget av oppfølgingssaker og underholdningsstoff. Mest dramatisk var en 

tragedie der en toåring ikke overlevde et bitt fra familiens egen hund dagen før. 

I et slikt nyhetsklima er det interessant å undersøke hvordan direktestudioet fungerer. 

Hvor legges terskelen for hva som skal publiseres i nyhetsfeeden, sammenliknet med på 

fronten? I hvilken grad engasjerer leserne seg i spørsmål-og-svar-spalten, og hva spør de om?  

Jeg har jevnlig tatt skjermdumper av direktestudioet fra kl. 10.40 til kl. 19.00 denne 

dagen. De to første timene lastet jeg ned skjermbildet hvert tiende minutt, de neste tre timene 

hver halvtime. Fra 16.00 til 19.00 er nedlastingene gjort en gang i timen. Det betyr at de første 

to timene gir det mest detaljerte bildet, mens det senere materialet i større grad fanger opp 

hovedtrekk. Nå skal det likevel sies at studioaktiviteten var såpass begrenset utover dagen at 

det er lite som ikke er dekket inn i materialet.  

                                                 
271 Utpå kvelden, da undersøkelsesperioden min var over, falt det likevel ned et fly (VG.no 5.7.2014a). 
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I de samme intervallene tok jeg skjermdumper av VG-frontens øverste skjermbilde, som 

inkluderer toppsakene, en egen liste over «siste nytt» og et utdrag fra nyhetsfeeden i VG 

Direkte. Jeg har også lastet ned fronten i arkiveringsverktøyet Zotero.272 

Siden denne sjangeren – eventuelt sjangerkonglomeratet – ikke har noe opplagt 

motstykke på papir, kan ikke analysen bli komparativ plattformene imellom. Isteden 

sammenlikner jeg nyhetspresentasjonen i VG Direkte med nyhetspresentasjonen på VG-

fronten. Det er relevant fordi direktestudioet og nettfronten er to sjangere med delvis 

overlappende formål, nemlig å gi leseren en oversikt over siste nytt,273 samtidig som de trolig 

fyller litt ulike sosiale og retoriske funksjoner. Jeg sammenlikner også de ulike elementene i 

direktestudioet med hverandre for å undersøke hvilke virkelighetsbilder, relasjoner og 

tekstsammenhenger de konstruerer hver for seg, og hvordan de virker sammen. 

 

11.4 Visuell organisering av direktestudioet 

I møtet med en multimodal og interaktiv tekst som dette blir det ekstra tydelig at vi ikke kan 

bruke sjangermodeller som forutsetter en lineær tekststruktur, jf. avsnitt 3.3.5. Vi må forsøke 

å beskrive tekstnormene på andre måter. I dette avsnittet skal jeg gi en kort analyse av den 

overordnete visuelle strukturen i VG Direkte Nyhetsdøgnet.  

Når vi ser direktestudioet i fullskjermmodus (figur11.1), er det delt i tre vertikale 

hovedspalter. Til venstre finner vi de løpende nyhetsoppdateringene og presentasjonen av 

studioverten. Spalten i midten er reservert spørsmål fra leserne, med studiovertens svar. I 

tillegg får vi vite hvilke saker direktestudioet følger i dag. Høyre spalte toppes av et 

nyhetsinnslag i videoform. Nedenfor deles spalten i to. Til venstre ligger flere videoklipp fra 

VGTV, og til høyre utvalgte Twitter-meldinger fra offentlige instanser, medier og 

privatpersoner. 

 

  

                                                 
272 Zotero klarer ikke å lagre det løpende innholdet i VG Direkte, bare det generelle grensesnittet. Derfor har jeg 

tatt ordinære skjermdumper av studioet.   

273 Sjangerfunksjonene er naturligvis langt mer mangesidige, men dette er det intuitivt mest overlappende 

aspektet. 
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Strukturen minner sterkt om det Kress og van Leeuwen (2006:197) kaller «triptych» – kanskje 

er «triade» en mulig norsk oversettelse. I en slik triade er det ofte ett av to dominerende 

mønstre for informasjonsverdi som forekommer. Det kan være en narrativt orientert variant av 

«gitt–nytt»-mønsteret (Kress og van Leeuwen 2006:179, jf. avsnitt 3.2.4), der elementet i 

midten fungerer som «mediator», det vil si at midtseksjonen viser hva som besørger 

overgangen fra det gitte og kjente (venstre) til det nye og oppsiktsvekkende (høyre). 

Alternativt kan høyre og venstre side ha likeverdig, men underordnet mening i forhold til det 

sentrerte elementet, som da framheves som det viktigste («sentrum–marg»-struktur). For VGs 

direktestudio tror jeg en kombinasjon av disse fortolkningene gir best mening. Siden 

spørsmålsfeltet står til høyre for nyhetsfeeden, blir det naturlig å forstå nyhetsoppdateringene 

som utgangspunkt for spørsmålene – leserne kan be om klargjøringer og utdypinger av de 

korte nyhetsmeldingene. Men også nyhetsvideoene og Twitter-meldingene i høyre spalte 

danner basis for spørsmål. De skiller seg imidlertid fra nyhetsfeeden ved at VGs eget stoff 

(videoene) er mindre oppdatert,274 og at det som er mest oppdatert (Twitter-meldingene), ikke 

er VGs stoff. På den måten framstår høyre spalte som litt mindre viktig enn venstre. Jeg vil 

derfor si vi har en gitt–nytt-relasjon mellom venstre spalte og midtspalten, mens vi har en 

sentrum–marg-relasjon mellom midtspalten og høyrespalten. Til sammen løfter dette fram 

spørrespalten som det mest dominerende elementet. Det signaliserer at interaktivitet og 

leserbidrag er viktig i direktestudioet. 

Midtspalten har dessuten en form for ideell–reell-struktur (Kress og van Leeuwen 

2006:186, jf. avsnitt 3.2.4), idet lista over sakene VG følger, ligger øverst, og spørsmålene 

kommer under. Det er naturlig å forstå det som at leserne kan stille konkrete spørsmål om 

blant annet de sakene som nevnes i mer abstrakte og generelle termer ovenfor – «Islamist-

offensiven i Irak», for eksempel. 

Elementene bindes sammen med en rød fargekode, som går igjen både i VG-logoen, 

som bakgrunn for spalteoverskriftene og som markør for lenker, klokkeslett og kilder («VG» 

og «TWITTER» i nyhetsfeeden). Det forsterker VG-identiteten og bidrar visuelt til å bygge 

koherens på nettsiden, så den kan leses som en sammensatt tekst. 

Den overordnete strukturen har en interdiskursiv kopling til sjangere fra sosiale medier. 

Særlig minner de fire kolonnene om en såkalt TweetDeck, en applikasjon som kan sortere 

Twitter-oppdateringer i ulike kolonner og kategorier etter hva slags oppdatering det er, med 

den ferskeste hendelsen på topp. Sjangerlikheten gir signaler om at studioet er ment å brukes 

sosialt, selv om de interaktive mulighetene er mindre enn på Twitter.   

Også lesere som ikke aktivt har valgt å åpne VG Direkte Nyhetsdøgnet, ser deler av 

studioet på VG-fronten. Øverst i høyre hjørne på VGs hovedside finner vi et scrollbart vindu 

inn til «#vgdirekte», som viser toppen av nyhetsfeeden (figur11.2).275 Leserne kan sende inn 

                                                 
274  Men se avsnitt 11.7.3 og 11.10.4: Av og til streames direktesendinger. 

275 Når store nyhetshendelser dominerer fronten, hender det at direktevinduet og «Siste nytt» skyves litt lengre 

ned. 
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spørsmål og tips direkte via fronten, eller de kan klikke på vinduet og få opp direktestudioet 

over hele skjermen.  

Under direktevinduet på fronten finner vi en lenkeliste som heter «Siste nytt». Her 

legges de siste artiklene som er skrevet, kronologisk ut. Som regel er tekstene synlige her 

noen minutter før de kommer som oppslag på fronten. Ikke alle sakene fra «Siste nytt» blir 

egne frontoppslag heller. 

VG-fronten gir altså tre innganger til nyhetsbildet, med hver sine karakteristika: Fronten 

prioriterer stoffet for leseren, gir en gjennomtenkt miks og skiller visuelt mellom 

oppslagssaker og mindre saker. Siste nytt gir en fullstendig, uprioritert og kronologisk 

dekning. Hva blir da funksjonen til VG Direkte Nyhetsdøgnet? For å kunne svare på det må vi 

analysere de respektive innholdselementene i studioet. Vi skal først se på nyhetsfeeden, 

dernest spørrespalten og til slutt video- og Twitter-spaltene.  

Figur11.2: Tekstsamspill mellom frontoppslag, VG Direkte og «Siste nytt» 
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11.5 Nyhetsoppdateringene 

Vi begynner med å analysere den venstre spalten i direktestudioet, altså de løpende 

nyhetsoppdateringene. Vi kan også kalle det for en nyhetsfeed. Analysen følger Hallidays tre 

metafunksjoner, som antydet i avsnitt 11.1. 

 

11.5.1 Virkelighetsbilder i nyhetsoppdateringene 

For å undersøke den ideasjonelle metafunksjonen, altså hvilke virkelighetsbilder 

nyhetsmeldingene tilbyr, kan vi ta utgangspunkt i hvilke saker vi finner i nyhetsfeeden, og 

sammenlikne med nyhetene på fronten.276 Vil den leseren som bare leser fronten, få et annet 

nyhetsbilde enn den som bare leser nyhetsfeeden? 

Det enkle svaret er ja. Hovedleverandørene til nyhetsfeeden er Twitter og nyhetsbyråer, 

mens VGs egne saker holdes på en armlengdes avstand. Dels består innholdet av godbiter som 

studioverten fikk tak i før VG rakk å lage en egen artikkel om det, dels er det restene som VG 

ikke ville ha. Forskjellen blir tydelig om vi sammenlikner hvilke saker som publiseres 

henholdsvis på fronten og i direktestudioet mellom første (10.40) og siste (19.00) nedlasting, 

altså en stor del av dagen. For frontens del har jeg sammenliknet første og siste nedlasting og 

notert hva som har kommet til.277 Det viser seg å være 39 saker. I direktestudioet har jeg for 

samme periode funnet 50 oppføringer. Jeg har kodet sakene etter de samme kategoriene som i 

innholdsanalysen (avsnitt 7.3.4.2), men har lagt til kategorien «krig/terror/konflikt». Det er 

fordi mange av sakene handler om nettopp dette (Gaza, Irak, Afghanistan, Somalia) og er 

vanskelige å kategorisere som enten politikk, samfunn eller kriminalitet, jf. diskusjonen i 

avsnitt 7.3.4.2. Sport finnes ikke i Nyhetsdøgnet, siden VG har et parallelt direktestudio for 

sport. Derfor har jeg lagd en egen kolonne som viser hvordan stoffområdene på VG-fronten 

fordeler seg om vi ser bort fra sporten. Da blir fordelingen av stoffområder som i tabell 11.1. 

Tabellen er naturligvis påvirket av nyhetsbildet i øyeblikket, men den er relevant fordi både 

fronten og nyhetsfeeden forholder seg til nettopp det samme nyhetsbildet. Dermed forteller 

den noe om hva som anses som relevant stoff for de to sjangrene.  

  

                                                 
276 Nyhetene under «Siste nytt» kunne vært enda et sammenlikningsgrunnlag, men en gjennomgang viser at de 

ikke avviker fra fronten i denne undersøkelsesperioden.  

277 Jeg har ikke gått systematisk gjennom alle de 23 frontversjonene for å undersøke om noen saker har blitt lagt 

ut og trukket tilbake i mellomtida, men jeg har tatt stikkprøver. De tyder på at noen sportssaker er byttet ut eller 

oppdatert, særlig mens det pågikk en kvartfinale i fotball-VM: «Skyter han Argentina til første semi på 24 år?» 

(18.00) oppdateres for eksempel til «Messi-frispark strøk krysset» klokka 19.00. Begge disse viser imidlertid til 

samme direktestudio for sport, så det vil være feil å kode det som to saker. Resten av nyhetssakene virker det 

som jeg har fanget opp. I den grad statistikken ikke viser alle saker som er lagt ut, er det nok sportssakene som er 

underrepresentert. 
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 VG-front VG Direkte Nyhetsdøgnet 

Stoffområde Antall saker Prosent  Prosent uten sport Antall saker Prosent 

Krig/terror/konflikt 4 10 15 15 30 

Politikk/forvaltning 2 5 8 1 2 

Samfunn 3 8 12 8 16 

Kriminalitet 3 8 12 5 10 

Ulykke 2 5 8 18 36 

Sport 13 33 - 0 0 

Kultur 2 5 8 0 0 

Økonomi/næringsliv 2 2 8 0 0 

Forbruker 0 0 0 0 0 

Helse 0 0 0 0 0 

Kjendis 3 8 12 1 2 

Kuriosa 0 0 0 0 0 

Annet 5 13 19 2 4 

Totalt 39 97 102 50 100 

Tabell 11.1: Fordeling av stoffområder innen nye saker mellom kl. 10.40 og 19.00 5.7.2014 

på VG-fronten og i VG Direkte Nyhetsdøgnet 

 

Hovedtendensen er klar, uansett om sporten er med eller ei: 92 % av oppdateringene i 

Nyhetsdøgnet dreier seg om krig, samfunn, kriminalitet eller ulykker. På fronten blir det 

sammenliknbare tallet 31 % om vi tar med sporten, 47 % om vi ser vekk fra den. Særlig krigs- 

og ulykkesdekningen skiller seg fra fronten. Selv om vi utelater sportssakene, er det dobbelt 

så mye krigsstoff i direktestudioet og mer enn fire ganger så mye ulykkesstoff.  

Forskjellene kan dels forklares ved at det stilles ulike betingelser for stoffproduksjon 

henholdsvis i direktestudioet og på fronten. I direktestudioet kan en Twitter-melding 

publiseres som en sak i seg selv, og studioverten behøver ikke gjøre mer med den. For at det 

skal bli en frontsak, derimot, må en journalist skrive en egen artikkel. Dermed er det naturlig 

at mye stoff som kommer inn til redaksjonen via byråer og sosiale medier, skrelles vekk. Én 

funksjon nyhetsstudioet har, er dermed å gi et innblikk i alt som ikke blir ordinære nyheter. På 

samme måte som for løpende oppdaterte nyhetsartikler (se kapittel 10) viser denne sjangeren 

indirekte fram noen av de journalistiske arbeidsprosessene fra innsiden. Direktevinduet øverst 

til høyre på VG-fronten likner et vindu inn til bakrommet hvor journalistene sorterer og 

prioriterer. 

Dette betyr likevel ikke at alt byråstoff ukritisk legges inn i nyhetsfeeden. Studioverten 

gjør sine prioriteringer. I løpet av undersøkelsesperioden forkastet VG blant annet NTB-saker 

som «Amir Khan pågrepet etter slagsmål» (11.16), «Trompetist Eick hedret under 
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Kongsbergjazz» (14.25), «Malawis president benåder 400 fanger» (18.19) og 

«Californiaselskap med millionkontrakt i Iran» (18.41).278 

At trompetisten ikke fikk plass, føyer seg inn i et mønster. Vi ser nemlig at det er en god 

del mykere nyheter som publiseres på fronten, men som ikke legges i direktestudioets 

nyhetsfeed. Noen eksempler er «Adeléns VM-låt uten suksess i utlandet» (kultur), «NRK-

pensjonistene: Livet etter TV-ruta» (kjendis),279 «Sommerintervjuet: – Jeg unner meg en god 

flaske vin iblant» (kjendis). De to sistnevnte kvalifiserer kanskje ikke som nyheter i det hele 

tatt, men ligger nærmere featurejournalistikken. Det illustrerer hvordan frontmiksen også 

blander inn sjangere fra andre sjangerfamilier, inkludert kommentarjournalistikk og inserater 

(«Kronikk: Helt nødvendig for lærerne å streike»). Nyhetsfeeden i direktestudioet sorterer 

vekk slikt, løfter fram de harde nyhetene og supplerer med flere harde nyheter.  

Men helt knallhard er ikke diskursen. Både værnyheter og kjendisstoff kan få stukket 

seg inn mellom trafikk og terror – hvis fronten bare får ha dem for seg selv i en time eller to 

først. Følgende eksempel kan peke mot at miksen spiller en rolle også i direktestudioet: 

Klokka 12.09 kommer en oppdatering om et bombeangrep mot det somaliske 

parlamentet: «Minst fire drept av selvmordsbombe i Somalia». Meldingen krediteres NTB. 

Likevel forsvinner meldingen igjen i løpet av de neste fem minuttene og kommer aldri tilbake. 

Saken må leses som en oppfølger til en melding som kom halvannen time tidligere: «NTB: 

Bombe gikk av nær det somaliske parlamentet».  Denne første bombenyheten har også ligget 

ute som egen sak et stykke nede på VG-fronten fra 11.00 til 12.00,280 men forsvinner derfra 

mellom 12.00 og 12.10, altså omtrent samtidig som oppfølgingsmeldingen dukker opp i 

feeden og blir borte igjen. Muligens syntes redaksjonen det ble for mye utenriks i miksen, for 

da meldingen ble trukket, var fem av de seks ferskeste meldingene i feeden utenriksstoff om 

krig, terror og islamisme. Som erstatning kommer en ransmelding fra Oppegård og en snart 

timesgammel underholdningssak om at «Bjarte Hjelmeland hyller ‘Norske Talenter’-

Angelina», som har ligget på fronten siden 11.26.  

Christian Brændshøi bekrefter at miksen er viktig, i et intervju med NONA281 

11.6.2014: 

– Nyhetsdøgnet skal inneholde de største nyhetene, men vi legger også ut mindre oppdateringer 

det ikke er aktuelt å lage saker på. I tillegg skal tjenesten speile innholdsmiksen i VG, med 

variasjon mellom tunge og lettere saker. 

Vi har likevel sett at miksen i nyhetsfeeden avviker ganske klart fra frontmiksen i min 

undersøkelsesperiode. 

                                                 
278 Lista er basert på NTB-arkivet i Atekst. 

279 Denne saken er en VG+-sak, dvs. at den ligger bak betalingsmuren. Alle de andre sakene i utvalget er åpne. 

280 Selve artikkelen er også signert NTB og kunne etter hvert fortelle at «Ifølge Al Jazeera ble minst seks 

personer drept». Fordi VG ikke oppgir siste oppdatering, bare publiseringstidspunktet 10.41, vet vi ikke når 

denne informasjonen ble lagt inn i artikkelen. Men det tyder iallfall på at meldingen om at minst fire var drept, 

ikke ble trukket tilbake fordi den var falsk.  

281 NONA er et akronym for journalist- og medieforskernettverket The Norwegian Online News Association, på 

norsk også kalt «Netthoder». 
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Hvis vi sorterer tekstene etter hvor de publiseres, kan vi få enda bedre forståelse for hva 

som særpreger meldingene i nyhetsstudioet. Vi kan dele publiseringene i fem (tabell 11.2): Én 

gruppe tekster legges bare ut i nyhetsfeeden og blir aldri noen sak på fronten. En annen 

gruppe legges ut både i nyhetsfeeden og på fronten, men feeden lenker aldri til fronten. En 

tredje gruppe legges ut i nyhetsfeeden først, får senere sin egen sak på fronten og enda senere 

en ny sak i feeden med lenke til frontsaken. En fjerde gruppe legges ut på fronten først og 

publiseres senere i feeden som tittel og ingress med lenke. En femte gruppe publiseres bare på 

fronten og aldri i nyhetsfeeden.  

 

Publiseringsmønster Antall saker i feeden 

Kun nyhetsfeed 

 

36 

Feed og front uavhengig av hverandre 

 

3 

Først feed, så front, så feed igjen med lenke til sak 

 

2 

Først front, så feed med lenke 

 

6 

Kun front 

 

– 

Tabell 11.2: Sammenhengen mellom publiseringsmønster og nyhetstype 

 

De aller fleste nyhetsmeldingene fra direktestudioet tilhører den første kategorien: 36 av de 50 

meldingene som produseres i undersøkelsesperioden, formidler nyheter vi aldri får se på VG-

fronten. Dette er i all hovedsak byråstoff om hendelser langt borte («Selvmordsangrep i 

Nigeria»), Twitter-baserte meldinger om ulykker på norske veier («Nødetater på vei til 

trafikkulykke på Langsanden i Hasselvika») eller sitatsaker fra andre medier («Leger sier opp 

etter nye reservasjonsregler»). Med et mulig unntak for sitatsakene er dette nøkternt 

formulerte hendelsesnyheter uten noe særlig kontekstualisering eller personifisering. 

Den andre kategorien, saker som publiseres begge steder uten å vise til hverandre, 

finner vi tre tilfeller av. I to av dem er teksten i artikkelen en utvidet variant av meldingen i 

nyhetsfeeden («Jogger funnet død i Baneheia», «NTB: Bombe gikk av nær det somaliske 

parlamentet»). I den tredje saken er tekstene skrevet uavhengig av hverandre («Væpnet ran av 

apotek i Oppegård»). Felles for alle disse er at artikkelen på fronten inneholder noe mer 

informasjon enn meldingen i feeden. Tekstene er likevel korte, og både vinkling og stil er som 

i nyhetsfeeden. Ingen av artiklene har bilde. 

Den tredje kategorien, sakene som går fra feed til front og tilbake til feed med lenke til 

hovedartikkel, finner vi to eksempler på: «Obduksjon: Palestinsk 16-åring ble brent levende» 

Harde nyheter, 
hendelser, lite 

kontekstualisering 
og personifisering 

 

Myke, abstrakte, 
visualiserte, 

personifiserte 
nyheter 
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og «ISIL-leder viser seg i video for første gang».282 Disse sakene blir til lengre nyhetsartikler 

og har bilder som personifiserer saken. ISIL-saken har også video. Brødteksten 

kontekstualiserer hendelsen og trekker inn flere kilder. Sakene er ikke like hendelsesorientert 

som de foregående, men viser heller fram nye sider eller en ny utvikling i kjente nyhetssaker. 

Samtidig er sakene alvorlige og vesentlige. Når slike saker har ligget på fronten en stund, kan 

de også deles i nyhetsfeeden, som en oppfølging av den opprinnelige meldingen. 

Den fjerde kategorien, altså de sakene som publiseres på fronten først og senere legges 

ut med lenke i nyhetsfeeden, finnes det seks eksempler på.283 Et hovedtrekk ved disse er at de 

ikke er hendelsesnyheter: «Imamen prater ut etter angrepet: – Jeg er bekymret og redd», 

«Bjarte Hjelmeland hyller ‘Norske talenter’-Angelina», «Avbrøt terapi med psykolog kort tid 

etter at han slapp forvaring», «Miljøforskere frykter Barentshavet kan bli jordas nye 

søppeldynge», «En uke med regn i sør – en uke med solskinn og godvær i nord», «Palestinsk 

TV hevder video viser politiet banke Tareq (15)». Saken «Ukraina: Prorussiske opprørere har 

flyktet» er unntaket. Men som vi skal se i avsnitt 11.5.3, blir denne i praksis publisert som 

bakgrunn for en ny og oppdatert sak som ikke finnes på fronten. Det går også an å hevde at 

både imamintervjuet og politivideoen viser til fysiske hendelser – imamen ble utsatt for et 

drapsforsøk i Oslo noen uker tidligere – men begge disse hendelsene var kjent fra før. 

Nyhetspoenget er å bidra med nye aspekter i forståelsen av hendelsen.  

Den femte kategorien har vi allerede vært inne på: De sakene som bare legges på 

fronten, ligger ofte lengst fra de harde hendelsesnyhetene. Det kan være kultur- og 

underholdningssaker («Adeléns VM-låt uten suksess i utlandet»), næringslivsstoff («Nordens 

største hotellkjede børsnoteres»), forskningsresultater («Ny undersøkelse: Norge får 

bunnscore på helsekvalitet»), lengre videoreportasjer («Denne må du ha på festival») – og 

naturligvis masse sport.284  

Det ser altså ut til å være en glidende skala fra de knallharde, korte, hendelsesorienterte, 

alvorlige, skriftbaserte og til dels perifere nyhetene på den ene siden, til de myke, visuelle, 

utfyllende, abstrakte eller personorienterte nyhetene på den andre siden. Jo nærmere den 

harde enden av skalaen nyheten kan plasseres, desto mer sannsynlig er det at den bare 

kommer i nyhetsfeeden, og motsatt. Denne tendensen er så sterk at den peker mot en klar 

tekstnorm for den ideasjonelle meningen henholdsvis på fronten og i nyhetsfeeden, og dermed 

en vesentlig sjangerforskjell mellom VG-fronten og VG Direkte Nyhetsdøgnet. Forskjellen 

rimer også godt med Thurman og Walters’ (2013:98) funn i The Guardian, jf. avsnitt 11.2. 

                                                 
282 Saken «Jente (2) døde av skadene etter hundebitt» tilhører samme kategori, men den var allerede publisert da 

jeg begynte å samle data, og teller derfor strengt tatt ikke akkurat her. Den deler like fullt de samme 

karakteristikaene som de to andre. 

283 Hvis noen lurer på hvorfor 36 + 3 + 2+ 6 ikke blir 50, er forklaringen at noen av nyhetene genererer mer enn 

én melding i nyhetsfeeden. 

284 Dette er hovedtrekkene. Det finnes noen små unntak, for eksempel kommer en frontnyhet om at togtrafikken 

på Drammensbanen er i gang igjen, aldri opp i nyhetsfeeden, til tross for at direktestudioet har erklært at de 

følger «togtrafikken i Oslo-området» spesielt nøye.  
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Innhold og tematikk er altså forskjellig. Hva så med framstillingsmåte? Den ideasjonelle 

meningen er også knyttet til stil og diskursiv representasjon. Her er forskjellene mindre 

tydelige. I kategori to og tre ovenfor ser vi mange eksempler på at den utvidete artikkelen 

følger samme stil og diskurs som den første meldingen. En tragisk nyhet fra konflikten 

mellom Israel og Gaza kan tjene som eksempel. Klokka 10.27 publiserte direktestudioet 

NTB-meldingen «Obduksjon: Palestinsk 16-åring ble brent levende». Til nyhetsoppdatering å 

være er teksten lang, faktisk undersøkelsesperiodens lengste: 

Den palestinske 16-åringen som ble funnet drept i Vest-Jerusalem, ble brent levende, ifølge 

obduksjonsrapporten. 

   – Den direkte dødsårsaken var brannskader som følge av ild og komplikasjonene av dette, uttalte 

den palestinske tjenestemannen Mohammed Al-A'wewy lørdag. 

   Til det palestinske nyhetsbyrået Wafa opplyser tjenestemannen at brannstøv i den dødes luftveier 

viser at 16-åringen pustet inn dette mens han ble brent levende. 

   Obduksjonen er gjennomført av israelske leger, men også lederen for det palestinske 

rettsmedisinske instituttet deltok. (NTB) 

Vi ser at teksten er skrevet i en nøktern, saklig stil, slik byråstoff gjerne er. Når drapet 

beskrives, holdes agens skjult, slik at teksten ikke antyder noe om hvem som stod bak. Offeret 

får verken navn eller bilde og er dermed vanskelig å se for seg. Mesteparten av teksten går 

med til å belegge påstanden om at gutten ble brent levende. Belegget er framstilt i 

vitenskapelige termer («brannskader som følge av ild», «brannstøv i den dødes luftveier»), og 

stilen er utpreget substantivisk. De eneste aktive verbene er «uttalte», «opplyser», «viser», 

«pustet» og «deltok», hvorav bare «puster» kan sies å være særlig innholdstungt. 

Troverdigheten i teksten understrekes gjennom den siste setningen, som impliserer at 

obduksjonsrapporten neppe er forfalsket propaganda.  

Tre kvarter senere, klokka 11.12, er VGs nyhetsartikkel om saken ferdig, og 11.30285 

finner vi den ganske høyt oppe på fronten som egen sak.  Fronttittelen er den samme som i 

nyhetsfeeden, men den illustreres av offerets mor, som viser fram et bilde av sønnen fra da 

han var i live. Det samme fotografiet er hovedbilde inne i saken også, som har tittelen 

«Obduksjon: Palestinsk 16-åring ble brent levende» og undertittelen «Drapet har utløst flere 

sammenstøt». Også denne teksten er signert NTB. Første del av teksten er identisk med 

meldingen fra direktestudioet, bortsett fra at det innledende avsnittet nå er opphøyd til ingress. 

Deretter følger en kontekstualisering på åtte avsnitt, inkludert et ekstra bilde. Bildet viser 

ifølge bildeteksten hvordan «Palestinske demonstranter løper vekk fra israelske soldater som 

bruker tåregass under sammenstøt i Jerusalem fredag, i kjølvannet av drapet på en 16 år 

gammel palestinsk gutt». Der hovedbildet viser sorg, viser dette dramatikk og fare: En stor 

gruppe menn, omkring ti i forgrunnen og langt flere i bakgrunnen, løper krumbøyde over en 

gate med hendene over hodet, mens røykskyer eksploderer omkring dem. Brødteksten 

oppsummerer bakgrunnen for drapet og de foreløpige konsekvensene av det. Her får gutten et 

navn, Mohammed Abu Khudair, men stilen er ellers som i nyhetsfeeden: passiv, forbeholden, 

                                                 
285 Det er underlig at den ikke finnes i 11.20-materialet, heller ikke under «Siste nytt», så her kan det være at 

fronten har hengt seg opp i en periode. 11.10 og 11.20 ser identiske ut i materialet.  
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substantivisk og agensfattig. Følgende er det nærmeste vi kommer en aktiv skildring: «I byen 

Qalansuwa stanset demonstranter trafikken, angrep jødiske sjåfører og satte fyr på bilene 

deres, ifølge israelsk radio.»  

Mellom 11.40 og 11.50 legger studioverten ut en ny sak i nyhetsfeeden med lenke til 

denne artikkelen. I tillegg til lenken består meldingen av hovedbildet i miniatyrversjon og 

samme tittel og ingress som i saken. Slik blir ringen sluttet. Den som leser den fullstendige 

nyhetsartikkelen, får bedre forståelse for årsaker og konsekvenser, og vi kan nok si at 

visualiseringen framhever palestinernes perspektiv. Men for øvrig er stil og diskurs konsistent 

med den korte meldingen i feeden. 

En litt annen løsning er valgt for nyheten om toåringen som døde av et hundebitt. I 

nyhetsfeeden er tittelen «Jente (2) døde av skadene etter hundebitt», og meldingen lyder: 

Den to år gamle jenta som fredag ble kritisk skadet etter å ha blitt bitt av en hund, døde av 

skadene. 

   Det opplyser Sør-Trøndelag politidistrikt i en pressmelding [sic]. 

   Det er toåringens foreldre som eier hunden, og hendelsen skjedde hjemme på familiens gård. 

Nyhetsartikkelen begynner på omtrent samme måte. Stilen er fremdeles nokså nøktern, og 

hoveddelen av teksten forteller hva som er bakgrunnen for ulykken, og hva som i praksis skjer 

framover. Til slutt kommer en ekspertuttalelse om hva som kan få hunder til å bite. Alt dette 

dreier seg på sett og vis om fakta i hendelsesforløpet. Men samtidig innføres det også en mer 

verdibasert diskurs om samhold på et lite sted. Både oppvekstsjefen og ordføreren legger vekt 

på grendas størrelse når de blir intervjuet:  

– Dragsten er en liten grend i Selbu, hvor alle står veldig nærme. Hele bygda står nok samlet nå 

som det tragiske utfallet ble kjent, sier Geving lørdag formiddag. [Sektorsjefen for oppvekst] 

[…] 

 – Alle her opplever det som tragisk. Det er selvsagt mest tragisk for familien og nærmiljøet. 

Dragsten er et lite sted som ligger litt utenfor bygda ellers, hvor folk er svært tett på hverandre. 

[Ordføreren]  

VG følger opp i bildeteksten: «En jente på to år ble bitt av en hund i den lille grenden 

Dragsten i Selbu kommune i Sør-Trøndelag fredag formiddag» (kursivert her; bildet viser en 

politibil på avstand og et sperrebånd ute av fokus).286 Denne fortellingen om samhold og 

støtte på en liten plass kommer ikke fram i nyhetsfeeden. Der er det kun en nyhet om en 

forferdelig enkelthendelse. På den måten kan vi si at nyhetsartikkelen ikke bare bærer i seg en 

utvidet ideasjonell mening sammenliknet med nyhetsfeeden, men også en ideasjonell mening 

av en annen karakter, en verdibasert mening i tillegg til den faktabaserte. Denne formen for 

mening ser generelt ut til å ha dårlige kår i nyhetsfeeden.  

                                                 
286 Formuleringen er trolig inspirert av intervjuene. I bildeteksten til samme bilde i den første nyheten om 

ulykken (før dødsfallet var et faktum) heter det: «Et barn på to år er alvorlig skadd etter å ha blitt bitt av en hund 

i Dragsten i Selbu fredag.» 
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11.5.2 Relasjonsbygging i nyhetsfeeden 

I tillegg til å konstruere bestemte virkelighetsbilder etablerer nyhetsfeeden en bestemt relasjon 

mellom modellforfatteren VG og modelleseren287, jf. den mellompersonlige metafuksjonen. I 

de løpende nyhetsoppdateringene konstrueres en tilbaketrukket og anonym VG-rolle. 

Kommunikasjonen er på flere måter mindre dialogisk enn på fronten, som igjen er det 

nærmeste sammenlikningsgrunnlaget. Det kommer klarest til uttrykk om vi undersøker de 

stiltrekkene jeg nevnte i avsnitt 7.3.4.12–7.3.4.15, og som jeg mente kunne skape en mer 

symmetrisk eller intim relasjon: direkte tale, deiktiske markører, henvisninger til journalist og 

leser og bruken av ikke-konstative språkhandlinger. 

I nyhetsfeeden er det bare én av de 50 nye meldingene i undersøkelsesperioden som har 

et direkte sitat i tittelen: «Imamen prater ut etter angrepet: – Jeg er bekymret og redd». Den 

saken kommer fra fronten. På fronten er andelen seks ganger høyere enn i feeden. Fem av de 

39 nye frontsakene blir presentert med sitattittel – i tillegg til mange saker som lå på fronten 

fra før: «– Katten Kjell lever og vil hjem», «– Viktig å kunne se ansiktet på den du snakker 

med» osv.  

Meldingene i nyhetsfeeden bruker deiksis i tidsreferanser som «nå», «i helgen» og «i 

ettermiddag», og vi finner ett tilfelle av persondeiksis: «Har du ferie og anledning – dra til 

Nord-Norge nå!» – en tekst som for øvrig er hentet fra en VG-artikkel og lenker til denne. 

Denne typen deiksis finner vi også på fronten, men i tillegg ser vi en utbredt bruk av 

stedsdeiksis («Her banker politimannen løs på kvinne», «Her møter Neymar laget igjen etter 

bruddet i ryggen», «Her kan du gjøre valutakupp i sommer», «Denne må du ha på festival») 

og diskursiv deiksis («Slik er hennes knallharde treningsrutiner», «Slik forsvarer han å bruke 

450 mill. på et lite tettsted», «Slik blir EU-reisene enklere», «Dette trodde man om fremtiden 

for 50 år siden»). Vi finner også persondeiksis som knytter an til bildet i saken («Hun 

bestemmer ditt neste luksuskjøp», «Slik forsvarer han å bruke 450 mill. på et lite tettsted»), 

slik også mange av «her»-sakene gjør.  

VG refererer én gang til seg selv i nyhetsfeeden: «Det opplyser operasjonsleder Trond 

Amundsen i Troms politidistrikt til VG». I tillegg er som tidligere nevnt de meldingene som 

lenker til VG-artikler, merket «VG» eller «VGTV» til høyre for klokkeslettet. Det gjelder åtte 

saker i perioden. På fronten har VG i praksis ingen ingresser, bare stikk- og undertitler, men 

likevel understrekes det flere ganger i undersøkelsesperioden hvem som er avsender: «VGs 

anmelder: Selvskryt», «VGs oddstips: Nye ekstraomganger for Argentina og Belgia». Åtte 

nye VG-logoer legges til i perioden, i forbindelse med VGTV og VG+. Totalt nevnes VG 36 

ganger i fronthenvisningene som ligger ute klokka 19.00. VGs journalister framheves også 

visuelt på fronten; blant annet får vi se et stort bylinebilde av de tre reporterne som dekker 

bortføringen av katten Kjell (figur 11.4). Alt i alt framstår VG som en mer aktiv og tydelig 

avsender på fronten enn i nyhetsfeeden, både fordi logoen brukes så ofte og iøynefallende, og 

fordi VG knyttes mer eksplisitt til tekstproduksjonen («VG mener: Endelig fart på flyreisen»).  

                                                 
287 Jeg går ikke her inn i diskusjonen om hvorvidt teksten har én eller flere modellesere, jf. avsnitt 9.19.3. 
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Figur11.4: Utdrag fra VG-orientert VG-front (venstre) og VG-orientert nyhetsfeed (høyre) 

 

Den eneste gangen leseren tiltales i annenperson i nyhetsfeeden, er den nevnte formuleringen 

«Har du ferie og anledning – dra til Nord-Norge nå!». To Twitter-meldinger inneholder 

imperativ, først en oppfordring fra Kriseinfo.no om å respektere bålforbudet, og så en 

henstilling fra NVE om å sjekke flomvarselet. Ellers er det ingen meldinger som inviterer til 

respons fra leseren, med unntak av ordinære «les hele saken»-lenker.  På fronten er 

leserhenvendelsen sterkere. Blant de nye sakene kan vi lese både «Sjekk været der du bor» og 

«Denne må du ha på festival». Standardformuleringen «Les hele saken» eller «Les mer på 

E24» brukes her også, men vel så ofte heter det «Følg direktesendingen», «Se det rørende 

møtet», «Se den rystende episoden», «Se innslaget», «Få siste nytt fra sportsdøgnet her», «Se 

Foppalls VM-morgen» osv. Inkluderer vi sakene som ligger på fronten fra før, finner vi også 

mange hovedtitler i imperativ, som «Se fra innsiden av katastrofeskipet», «Unngå de digitale 

fellene på reise» og «Se hele VG-lista-showet fra Trondheim».  

I undersøkelsesperioden er alle titlene i nyhetsfeeden konstative språkhandlinger,288 

mens fronten får nye titler som er både direktive («Hvorfor kjører Tørnquist og Hulsker i 

buss-parade?») og evaluative («– Dette vil drepe sporten vår», «– Neymar tar for stor plass», 

«– Fellanini har ikke nubbesjanse i United»). Om vi inkluderer sakene som lå på fronten da 

undersøkelsen startet, finner vi også direktive titler som er mer nyhetsorientert («Se fra 

innsiden av katastrofeskipet», «Kan Kristoff overraske?»), evaluativer som ikke er knyttet til 

sport («– Viktig å kunne se ansiktet på den du snakker med»), og dessuten ekspressiver 

(«Kwarasey om VM-bråket: – En syk opplevelse», «Sentralbanksjef Øystein Olsen: Savnet 

                                                 
288 Denne kan muligens kalles ekspressiv: «Imamen prater ut etter angrepet: – Jeg er bekymret og redd». Men vi 

må merke oss at ekspressiven her introduseres av en fullstendig setning som fungerer som en konstativ 

språkhandling. De ekspressive språkhandlingene på fronten innledes derimot bare med et par stikkord om hvem 

som snakker, uten verb, slik at innledningen ikke i seg selv utgjør noen egen språkhandling. Også 

imamintervjuet ble presentert på denne måten da det lå på fronten: «Imamen etter knivangrepet: – Jeg er både 

bekymret og redd». 
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etter Knut går ikke over»). Resultatet er at både VG og kildene framstår med sterkere 

stemmer på fronten enn i feeden.  

Fronten er dessuten tettere bildelagt enn feeden, og de aller fleste bildene viser personer 

som uttaler seg eller er omtalt i nyhetssakene. I nyhetsfeeden er det bare tre saker som har 

stort bilde. To videosaker har miniatyrbilde fra videoen, og seks lenkesaker har miniatyrbilde 

fra VG-saken. Det betyr at 39 saker ikke har bilde i det hele tatt. 

Til sammen gir dette en mer skriftlig og monologisk stil i nyhetsfeeden enn på fronten, 

der stilen er mer visuell, muntlig og dialogisk. Til tross for at dagens studiovert troner med 

navn og bilde på toppen av nyhetsfeeden, er det minimalt med spor etter henne i tekstene. 

Hovedforklaringen er selvsagt at mesteparten er skrevet av andre – nyhetsbyråer, nødetater 

eller konkurrerende medier. Studioverten fungerer som mellommann og tilrettelegger, ikke 

innholdsprodusent. For å sette det på spissen: Mens VG på fronten får rollen som den 

kunnskapsrike og ivrige kompisen som engasjerer til debatt, inntar VG i nyhetsfeeden den 

tradisjonelle rollen som distansert, avbalansert nyhetsoppleser. Leseren av nyhetsfeeden 

konstrueres tilsvarende som en faktaorientert, vitebegjærlig type, som liker å ha oversikt og 

vite litt om alt uten nødvendigvis å gå i dybden. Hovedmodelleseren er spesielt interessert i 

utenriks, krig og konflikt, men også aktuelle hendelser i Norge – så lenge det er «hard news». 

Hvordan det går med Adeléns VM-låt i utlandet, og hva VGs anmelder mener om den, kan 

være det samme.  

 

11.5.3 Koherens i nyhetsoppdateringene 

I analysen av den tekstuelle metafunksjonen vil jeg framheve tre aspekter: tekstualitet, her 

forstått som hvordan nyhetsfeeden skaper en intern sammenheng (koherens) som kvalifiserer 

den som tekst; intertekstualitet, det vil si hvilket tekstsamspill nyhetsfeeden har med andre 

konkrete tekstelementer; og interdiskursivitet, forstått som hvordan nyhetsfeeden samspiller 

med andre diskurser og sjangere. Den samme strukturen følger jeg også for de andre 

elementene i direktestudioet (avsnitt 11.6.3, 11.7.3, 11.8.3 og 11.9.3). 

Vi skal først se på hvordan nyhetsfeeden bygger opp sin koherens. I løpet av de første to 

timene legger studioverten ut omkring 13 nye meldinger; i snitt er det altså rundt ti minutter 

mellom hver oppdatering. Tallet 13 er omtrentlig fordi noen meldinger trekkes tilbake og 

andre bytter plass underveis. Det er ikke slik at siste nytt automatisk legges på topp. For 

eksempel blir meldingen «NTB: Bombe gikk av nær det somaliske parlamentet» (publisert 

10.37) festet til toppen av nyhetsfeeden med en virtuell knappenål fra 10.50 til 11.20, trolig 

fordi dette vurderes som en viktig nyhet. Den nyere, men mindre alvorlige meldingen om at 

«Møre og Romsdal fikk årets første tropenatt» (10.48), når derfor ikke helt opp (se figur 

11.1). Også en «#BREAKING» Twitter-melding fra nyhetsbyrået AFP må et øyeblikk vike 

for bomben i Somalia: «Egypt court sentences Brotherhood leader and 36 Islamists to life 

imprisonment» (11.04). Klokka 11.20 er imidlertid knappenåla fjernet; bombemeldingen 

rykker ned til sin kronologiske plass i køen, og livstidsdommen fra Egypt ligger på topp. Slike 

prioriteringer og omprioriteringer forekommer jevnlig, riktignok uten at knappenålssymbolet 
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dukker opp igjen. Det er altså ikke sterk nok kronologi mellom meldingene i spalten til at det 

alene kan skape koherens. 

I Steensens (2012) analyse av fotballchatten på VG Nett konstaterer han at koherensen i 

teksten svekkes ved at innlegg som hører til samme samtale, blir brutt opp av andre innlegg 

som løpende kommer inn. Noe av det samme gjelder nyhetsfeeden i VG Direkte. De fleste 

nyhetsmeldingene følges ikke opp, men blir liggende som det eneste sporet av hendelsen. Det 

henger sammen med tidspunktet for undersøkelsen – på en mindre nyhetsfattig dag ville vi 

sett flere oppfølgingssaker. Av og til kommer det likevel oppdateringer også denne dagen. 

Omkring 11.40 legger studioverten ut en lenke til den timesgamle VG-artikkelen «Ukraina: 

Prorussiske opprørere har flyktet». I artikkelen hevder innenriksministeren at separatistene har 

flyktet fra Slavajnsk, mens en talsmann for separatistene nekter. Bare fem minutter etterpå 

kommer en oppdatering fra nyhetsbyrået AFP, der også separatistlederen bekrefter 

tilbaketrekkingen. Ved å kople disse to sakene sammen skaper direktestudioet koherens 

mellom opplysningene.  

Imidlertid ser det ut til å være vanligere at meldinger om samme sak skilles av alle de 

andre oppdateringene som er gjort i mellomtida. Det ligger minst 33 meldinger mellom den 

første informasjonen om et «Væpnet ran av apotek i Oppegård» (12.15) og oppfølgingssaken 

«Ran-mistenkt i Oppegård kjent av politiet» (17.53). En leser som går inn på VG Direkte 

klokka 17.53, kan derfor ikke forutsettes å kjenne til informasjonen i den første 

nyhetsmeldingen. Likevel begynner oppfølgingsmeldingen slik: 

– Han er kjent av politiet fra før og har vært involvert i et lignende forhold tidligere. Våpenet er 

funnet og vi har tatt beslag i både penger og medikamenter. Vi vet ennå ikke om alt er kommet til 

rette, sier sakens etterforskningsleder, politioverbetjent Svein Brage Husdal i Follo politidistrikt, til 

NTB. 

Referanser som «han», «et liknende forhold», «våpenet» og «medikamenter» forutsetter 

kjennskap til saken. Til sammenlikning begynner NTBs melding som saken er hentet fra, slik: 

Kolbotn (NTB): Mannen i 20-årene som ble pågrepet lørdag formiddag for et væpnet ran på 

Kolbotn i Oppegård kommune, er kjent av politiet fra før.  

Bevæpnet med et håndvåpen truet han til seg penger og medisiner fra Apotek 1 på Kolbotn i 

Akershus. Politiet i Follo ble varslet om ranet klokka 10.22.  

   – Han er kjent av politiet fra før og har vært involvert i et lignende forhold tidligere. Våpenet er 

funnet og vi har tatt beslag i både penger og medikamenter. Vi vet ennå ikke om alt er kommet til 

rette, sier sakens etterforskningsleder, politioverbetjent Svein Brage Husdal i Follo politidistrikt, til 

NTB.  

I VG Direkte er de innledende opplysningene omformulert og plassert sist i meldingen: 

Politiet pågrep mannen i 20-årene en halvtime etter ranet av Apotek 1 på Kolbotn i Akershus, hvor 

han truet til seg penger og medisiner bevæpnet med et håndvåpen. 

Det er heller ingen lenke til en fullstendig nyhetsartikkel som VG skrev om saken allerede 

11.56, noe som bringer oss over på spørsmålet om intertekstualitet. 



486 

 

11.5.4 Intertekstualitet i nyhetsoppdateringene 

Da apoteket på Kolbotn ble ranet, var VG ifølge Atekst først i landet med å melde nyheten. 

En fullverdig nyhetsartikkel med tittelen «Apotek-raner pågrepet på toget» ble publisert 11.56 

og umiddelbart gjort tilgjengelig på fronten via «Siste nytt». Den saken ble imidlertid aldri 

lagt ut på VG Direkte. Isteden ventet studioverten til NTB meldte om det samme et kvarter 

senere – muligens basert på opplysningene i VGs egen nyhet.  Det er altså ikke nødvendigvis 

slik at VGs siste nyhetssaker kommer opp i nyhetsfeeden – det kan være de må via et 

nyhetsbyrå først.  

Dette er en generell tendens i VG Direkte Nyhetsdøgnet. Det som gjør at 

nyhetsmeldingene framstår som en samlet enhet, er den korte telegramstilen. De fleste består 

bare av én enkelt helsetning i tillegg til tittelen: «En bilbombe har eksplodert ved 

parlamentsbygningen i Somalias hovedstad Mogadishu, ifølge politikilder.» Følgelig er det 

lite kohesjon og koherens å studere i de enkeltstående meldingene. Bare unntaksvis publiseres 

NTB-meldinger med opptil fire setninger. Nesten halvparten av meldingene i 

undersøkelsesperioden – 25 av 54 meldinger i feeden289 – inneholder ingen lenker til 

ytterligere informasjon. 10 meldinger har lenker til fullverdige artikler eller videoinnslag på 

VGs egne sider, 5 har lenker til andre nyhetsmedier, og 14 meldinger er rene Twitter-

meldinger, som lenker til avsenderens profil og eventuelt til flere opplysninger. Mange av 

disse Twitter-meldingene finnes for øvrig også i den separate Twitter-feeden, noe som tyder 

på at studioverten plukker ut de viktigste tvitringene og publiserer dem som nyheter.  

Dobbelt opp kan det også bli i nyhetsfeeden alene. Klokka 10.14290 ble sakene «Jente 

(2) døde av skadene etter hundebitt» og «Jente (2) døde etter hundebitt» lagt ut rett over 

hverandre. Den første har tre setninger og ingen lenke.291 Den andre har én setning og en 

lenke til en full artikkel på VGs nettsider.292 I praksis er alt innholdet i de tre første setningene 

komprimert inn i den ene setningen som leder til artikkelen, så dobbeltpubliseringen kan 

neppe skyldes at meldingen med lenke er for informasjonsknapp for dem som ikke ønsker å 

klikke seg videre. Snarere peker det mot en tekstnorm om at VG Direkte skal sette sitt 

fingeravtrykk på flest mulig saker og ikke kopiere VG-fronten. Sakene som leder til VG-

artikler, er merket med «VG» i røde bokstaver helt til høyre, på samme måte som Twitter-

meldingene er merket «TWITTER».  Det umarkerte og normale er VG Direkte, som er noe 

annet. Jevnt over publiseres lenkene til VG-saker lenge etter at sakene er publisert på fronten, 

og helst etter at VG Direkte har meldt det samme på egen hånd først.  

                                                 
289 Her inkluderer jeg fire meldinger som var synlige i skjermbildet ved første nedlasting, og som altså ble 

publisert før 10.40. De teller ikke med når jeg senere skal undersøke endringer i perioden.  

290 Min innsamling begynte riktignok 10.40, men da var disse sakene fortsatt synlige i feeden. I lenkesaken 

refererer for øvrig klokkeslettet 10.14 til tidspunktet artikkelen ble skrevet på, ikke når den ble lagt ut i 

nyhetsfeeden. VG Direktes egen sak kan altså ha ligget alene en stund, slik mønsteret er ellers. 

291 «Den to år gamle jenta som fredag ble kritisk skadet etter å ha blitt bitt av en hund, døde av skadene. Det 

opplyser Sør-Trøndelag politidistrikt i en pressmelding [sic]. Det er toåringens foreldre som eier hunden, og 

hendelsen skjedde hjemme på familiens gård.» 

292 «Den to år gamle jenta som fredag ble bitt av en hund i foreldrenes hundegård i Selbu kommune døde av 

skadene. Les hele saken» 
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Også Twitter-meldinger kan bli duplisert av VG Direkte-meldinger som sier nøyaktig 

det samme. Det illustreres best med et eksempel fra en annen dag (11.7.14), hvor det 19.27 

dukker opp en tvitring fra Oslo politikorps i nyhetsfeeden: «Nødetatene er i Falsens gate hvor 

en person har fått en harpun gjennom hodet. Uvisst vedr. omstendighetene.» Fire minutter 

senere publiserer studioverten følgende melding: «Politiet: Fikk harpun gjennom hodet. Dette 

melder Oslo politidistrikt på twitter. Det er uvisst omstendighetene rundt hendelsen [sic]. VG 

kommer tilbake med mer.» Her er faktisk studiovertens melding mindre informativ enn 

tvitringen, siden det ikke framgår hvor ulykken har skjedd. Men VG Direkte etablerer en form 

for eierskap til saken. Også i dette tilfellet har VG klar en utfyllende artikkel som redegjør for 

handlingsforløp og konsekvenser, få minutter etterpå (19.41), men denne kommer aldri opp i 

studioets nyhetsfeed.293 

Denne grenseoppgangen mellom VGs domene og VG Direktes domene kan virke 

underlig. Men trolig spiller intertekstualiteten i nettavisa en viktig rolle i forklaringen også. Vi 

må ikke glemme at VG har tre alternative innganger til nyhetsbildet, som nevnt over: fronten, 

siste nytt og VG Direkte, som alle er umiddelbart synlige når vi logger oss på VG.no.294 Hvis 

fronten skal prioritere og visualisere og «Siste nytt» skal komplettere og kronologisere, må 

VG Direkte ha en annen oppgave. Det ville være dårlig utnyttelse av direktevinduet på fronten 

om det fortalte det samme som stod i «Siste nytt» like under, eller på oppslagsplass rett til 

venstre. Dermed er veien kort til å prioritere isolerte pressemeldinger, byråsaker og Twitter-

meldinger som det ikke er laget nyhetsartikler av.   

Alternativt kan direktestudioet publisere lenker til litt eldre nyheter, som ikke ligger rett 

ved siden av direktevinduet på fronten. Klokka 11.50 på analysedagen toppes for eksempel 

feeden av videointervjuet med den overfalte imamen (jf. avsnitt 11.5.1), som er datert 19.57. 

Klokkeslettet viser til kvelden før, da videoen ble publisert første gang. Videoen har ligget et 

stykke nede på VG-fronten helt siden min første nedlasting 10.40, men tas bort mellom 12.30 

og 12.40. I nyhetsfeeden får den betydelig lengre levetid. En tilleggsfunksjon ved VG Direkte 

kan altså – paradoksalt nok – se ut til å være å forlenge levetida til gode saker som har ligget 

så lenge på fronten at de må tas av. 

Som isolert tekst betraktet er det altså svak koherens i VG Direktes nyhetsfeed. Det blir, 

som Brændshøi sier, fragmenterte og løsrevne elementer av informasjon. Som tekst i samspill 

med de andre tekstene på fronten, derimot, gir prioriteringene mer mening.  

 

11.5.5 Interdiskursivitet i nyhetsoppdateringene 

Hva så med det interdiskursive? Det er åpenbart at nyhetsfeeden trekker på sjangere fra 

sosiale medier, som nevnt i avsnitt 11.4. Leseren «Per» skriver i spørrespalten 3. juli: 

                                                 
293 Saken fikk også en helside i neste dags papiravis. 

294 Med «fronten» sikter jeg her metonymisk til den samlingen saker som får individuelle oppslag på VGs 

hovedside. Jeg er klar over at «Siste nytt» og VG Direkte-vinduet også ligger på fronten i layoutmessig forstand.  
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Fascinerende denne tjenesten. Hvordan fungerer det? Er det en person som velger ut og skriver 

alt? Litt som Twitter.  

Studioverten svarer:  

Hei, Per! Hele døgnet er direktestudioet bemannet av en studiovert (som nå er meg) som sørger for 

å etter beste evne oppdatere med de ferskeste nyhetene. Studioverten følger da nyhetsbildet via 

blant annet nyhetsbyråer, Twitter-meldinger og tips, i tillegg til å velge ut hvilke nyheter som skal 

prioriteres.  

Sjangerbetegnelsen «direktestudio» gir også assosiasjoner til tv, noe som blir tydeligere i de 

tilfellene studioet har direktesendinger og kommenterer disse. Da er likheten stor med 

eksempelvis et fotballstudio på tv der et ekspertpanel løpende kommenterer og diskuterer 

kampene som pågår, mens seerne sender inn spørsmål. Den korthogde telegramstilen har også 

koplinger til de løsrevne meldingene som ruller nederst på skjermen på fjernsynets 

kontinuerlige nyhetskanaler, som TV 2 Nyhetskanalen. Samtidig ser vi de typiske 

nettavistrekkene gjennom lenkene til VG-saker.  

Det at nyhetsmeldingene deler den korte og nøkterne presentasjonsformen fra 

nyhetsbyråer og offisielle Twitter-meldinger, skaper interdiskursiv koherens i spalten. Vi kan 

si at spalten konstrueres som et felles tekstelement ved at den binder meldingene sammen 

interdiskursivt og gir mening til enkeltoppslagene intertekstuelt.  

 

11.6 Spørrespalten 

Ved siden av nyhetsfeeden finner vi spørsmål-og-svar-spalten, hvor studioverten etter beste 

evne svarer på det leserne måtte lure på. I analysen under tar jeg utgangspunkt i de 

meldingene som kom inn på undersøkelsesdagen, men jeg supplerer også med meldinger fra 

dagene omkring for å fylle ut bildet.  

 

11.6.1 Virkelighetsbilder i spørrespalten 

Hva spør leserne om? Og hvordan svarer nyhetsverten? I den visuelle analysen (avsnitt 11.4) 

konkluderte jeg med at leserne skal få hjelp til å forstå nyhetsbildet gjennom spørrespalten. 

Når direktestudioet dekker store nyhetssaker, fungerer spalten nettopp slik. Da de to 

bygningene kollapset i New York og VG opprettet et eget direktestudio for dette (jf. kapittel 

10), kom det 17 spørsmål på to timer. Noen bad om utfyllende informasjon («Er det noen av 

de nærliggende bygningene er såpass skadet av eksplosjonen at de kan utgjøre en fare for bl.a. 

redningsmannskapet?»), noen var kritiske til VGs dekning («Seriøst, er det nødvendig med 

ekstrasending og full dekning på dette?»), mens andre uttrykte følelsene sine («Hei! Begynner 

å bli bekymret for familien min. Hva har egentlig skjedd? Skjønner ikke helt. Åpnet akkurat 

VG, og ble ganske skremt!»). Felles var det likevel at alle holdt seg til saken.  

I VG Direkte Nyhetsdøgnet er ikke det samme tilfelle – i det minste ikke på en 

nyhetsfattig dag. Leserne virker usikre på sjangeren og prøver seg med spørsmål av høyst 

forskjellig karakter. Innleggene er dessuten få. I løpet av 5. juli kom det bare inn – eller ble 
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det bare besvart – fire spørsmål. De er svært forskjellige, men representerer fire av de 

vanligste måtene å bruke spørrespalten på.  

Først ut er «astrid», som egentlig ikke lurer på noe, men mener det er dårlig språk i en 

«melding fra politiet». Dette formidler hun gjennom et ironisk spørsmål: 

Jfr melding fra politiet kl 07:17 om brannen i Sel; Er vel ikke ofte politiet melder fra at de skal 

sette i gang en brann ?? Eller at de planlegger å begå en kriminell handling ;-? 

Politiets Twitter-melding ble 

opprinnelig publisert i 

nyhetsfeeden med følgende 

ordlyd: «Ang. Skogbrann i Sel. 

Vært vakthold på stedet i natt - 

helikopter vært i beredskap - 

planlagt igangsatt igjen kl 0900 

i dag.» Det kan naturligvis 

være at innsenderen virkelig 

har misforstått meldingen 

totalt, men det er lite 

sannsynlig. Nyhetsverten må da 

velge om hun skal være med på 

spøken eller understreke hva 

politiet mente. Hun gjør det 

siste: 

God morgen!  

Disse meldingene kan bli litt 

kryptiske siden Twitter krever 

at man begrenser seg til 

maksimalt 140 tegn. Slik jeg 

forstår det var det videre 

slukningsarbeid som var 

planlagt igangsatt, men nå 

viser det seg at det ikke er 

nødvendig. Lokalavisen 

Gudbrandsdølen Dagningen 

melder nå at brannen er 

over: 

www.gd.no/nyheter/article

7459684.ece 

Forsøket på å etablere en felles, innforstått humor strander. Kanskje har «astrid» bomma på 

sjangeren. Det er ikke mange andre som sender inn slike ironiske kommentarer. Derimot er 

det mange som eksplisitt kritiserer VGs språk eller dekning av bestemte saker: 

Tom: Hei igjen, hva er lynvær? (7.7.14) 

 

Espen: Å dakkar dakkar østlendinger, det regnet mer enn dette i Bergen igår, hvor var VG da? 

(7.7.14) 

 

Figur 11.3: Spørrespalten i VG Direkte Nyhetsdøgnet 5.7.2014 

http://www.gd.no/nyheter/article7459684.ece
http://www.gd.no/nyheter/article7459684.ece
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Ansgar: Kan noen i VG fortelle meg hvorfor dere har 20 saker om en helt meningsløs fotballkamp 

som toppsaker, når det er krig i Midt-Østen, som berører millioner av menneskers liv? (9.7.14) 

I nesten alle slike tilfeller velger nyhetsverten å svare høflig og saklig:  

Vi følger situasjonen på Gazastripen kontinuerlig, og det kommer vi til å fortsette med. For 

øyeblikket har vi flere saker om situasjonen i Midtøsten på forsiden vår.  

Men blir presupposisjonene for problematiske, kan hun også gå i debatt: 

Richard: Hei, ser i den nye oppdateringen deres fra 05:56. Hvorfor har dere ikke tatt med 

informasjonen om at sivile strømmet til bygningen etter at Israelerne hadde sendt advarsel om 

bombing? 

 

Svar: Hei Richard. Hvilke kilder har du på at dette var tilfellet? (9.7.14) 

Richard kan av tekniske årsaker ikke svare direkte, men han sender dokumentasjon via et nytt 

spørsmål og oppnår på den måten å få opplysningene med i VGs neste artikkel. Slike tilfeller 

av dialog er likevel forsvinnende få.  

Spørsmål nummer to i undersøkelsesperioden er ikke av den kritiske eller ironiske 

typen. Det tilhører en av de aller største gruppene med spørsmål i begynnelsen av juli, nemlig 

spørsmål om været: 

Ania: Hei. Jeg lurer på om det blir masse regn og torden neste uke i Oslo? Har sett på 

værmeldinga, er det like ille som forrige gang? Er veldig redd for lyn og torden. Er det sjanse for 

at det endres? 

Studioverten svarer igjen etter beste evne: 

Hei, Ania! 

Det ser dessverre ut til at den blir en del regn, og muligens også tordenvær, fra mandag av. I hvert 

fall slik værvarslet ser ut nå. På pent.no kan du følge med på og sammenligne varslet fra både Yr 

og Storm: pent.no/forecast/Oslo;59.91270;10.74610 

VGs journalister har neppe bedre meteorologiske kunnskaper enn lesere flest, og lesere som 

kan sende inn spørsmål på nettet, kan normalt også bruke ulike værmeldingstjenester på 

nettet. Likevel er det en flom av spørsmål som dette i spalten: 

Sara: Hvordan blir været i oslo tøyen området? Jeg vet det blir nye regn, mn hva med torden og 

lyn?hva burde man best gjøre når det er sånt vær? (7.7.14) 

 

Bendik: Hei, hvordan vil været bli i Asker i dag, hørt noe om at det skal bli regn stemmer dette? 

(7.7.14) 

 

Magnus: Hvordan blir været for / i grunnlovsbygda Eidsvoll? (7.7.14) 

 

Line: Hei. Jeg er en av mange som er redd for tordenvær. Jeg bor i Kr.sand og har sjekket 

værmelding men er redd. Hva sier meteorologene? Værsidene på nett forvirrer meg. Line (14.7.14) 

Det kan også virke som om leserne inspirerer hverandre; hvis én spør om været der han eller 

hun er, kommer det fort flere spørsmål om været andre steder. 

  

http://pent.no/forecast/Oslo;59.91270;10.74610


491 

 

Det tredje spørsmålet lørdag 5. juli 2014 er privat. Signaturen «Levva livet» spør:  

Du ligner litt på Åge Aleksandersen? Er du i slekt?  

Studioverten svarer:  

Hei, du! Er det meg du mener? Nei, men jeg kommer også fra Namsos, og er selvfølgelig veldig 

begeistret for Åge :)  

Det er slett ikke uvanlig at leserne prøver å etablere en privat samtale med studioverten på 

denne måten. Her er noen flere eksempler: 

Bjørn Torjus: Går det bra med deg? Jeg som løp på deg på vei til jobben. God bedring! 

 

Svar: Om du tenker på min syklende kollega, så ble det ikke noen jobb i natt. Men hun setter helt 

sikkert pris på meldingen. (28.6.14) 

 

Jon: Hei er det noen på jobb der nå? ; )   

 

Svar: Hei på deg Jon,  

Vi har journalister på jobb til alle døgnets tider. VG tar aldri fri ; (7.7.14) 

 

Jan "Karl" Arnesen: Hei Stein-Erik! Kan ikke du fortelle litt om hvordan ståa er på VG nå på 

natta? Er dere en hel bøling der fortsatt, eller er det bare deg? Kan du legge føttene på bordet og 

sove, eller er det jobbing? [Ny melding:] En liten tilleggsopplysning: Her på Marbella er det fint 

og varmt i været, og jeg tar meg en rolig bayer på verandaen før loppekassa. Vil gjerne høre 

"Africa" med Toto om det er mulig. 

 

Svar: Hei, Jan. Ståa på VG nå er at jeg sitter her og prøver å holde dere oppdaterte på hendelser 

verden over gjennom natten, sammen med svært så hyggelige Victoria. Det koker ikke like mye 

som på dag og kveldstid, men jeg kan jo ikke skrive her at jeg legger føttene på bordet i tilfelle 

sjefene mine leser det. Jeg kunne godt tenkt meg å bytte ut Akersgata med Marbella, jeg også. 

Hehe, du kan i hvert få link til låta på YouTube, såpass serviceinnstilte må vi være. 

www.youtube.com/watch?v=DWfY9GRe7SI (7.7.14) 

 

Som vi ser, svarer studiovertene med godt humør og responderer på den private tonen i slike 

spørsmål. Lesere som forsøker å etablere denne typen tekstnormer, får dermed bekreftet at det 

er OK.  

Det fjerde og siste spørsmålet den aktuelle lørdagen gjelder faktisk et av temaene som 

direktestudioet har oppgitt at det skal følge (men ikke skriver noe om), nemlig togtrafikken i 

Oslo-området:  

Heidi Camilla: Hva er status for togtrafikken i Oslo-området nå, etter dagens signalproblemer?  

 

Svar: Hei! 

Togtrafikken på Drammenbanen skal delvis være i gang igjen nå, men pressevakt i Jerbaneverket 

sier til NTB at det kan være følgeforsinkelser en stund framover. I Sandvika og Bærumstunnelen 

skal trafikken nå gå som normalt igjen.   

Vi vet ikke når spørsmålet ble sendt inn, men da svaret kom (16.40), hadde en nyhet med 

nesten samme innhold ligget ute på fronten i minst 40 minutter.295  Denne nyheten hadde 

                                                 
295 Opplysningen om Bærumstunnelen står ikke i nyhetssaken. 

http://www.youtube.com/watch?v=DWfY9GRe7SI
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dessuten blitt løpende oppdatert gjennom dagen (10.40: «Store togforsinkelser mellom 

Skøyen og Drammen»; 14.30: «Drammensbanen stengt på ubestemt tid»; 16.00: 

«Forsinkelser på Drammensbanen: Trafikken delvis i gang igjen etter full stopp»). På samme 

måte som for været kunne altså leseren enkelt ha funnet svaret selv. Dette spørsmålet føyer 

seg inn i en annen stor spørsmålskategori, nemlig trafikk- og veianvisningsspørsmålene. 

Veldig mange bruker VG som kartbok: 

Martine Frostad: Jeg skal i retning Oslo fra Dombås nå, har dere en sikker rute å anbefale? :) 

(8.7.14) 

 

marianne: Hei. kommer fra Gjøvik og skal til Gålå. hvordan kjøre (8.7.14) 

 

Gunnar: Skal opp til Skeikampen i morgen - og ikke så veldig lokalkjent. Starter i Vormsund... 

Hvordan kjører jeg? (8.7.14) 

Noen av disse spørsmålene er knyttet til flom; leseren regner med at journalisten er oppdatert 

på hvilke veier som er åpne. Studioverten prøver av og til å lenke opp til Vegvesenets 

trafikkmeldinger, men ender likevel opp med å sitte og søke på Google Maps for leseren: «Jeg 

er ikke lokalkjent, men google maps foreslår at du kjører Rv3 og E136 fra Hamar.» Og ikke 

alltid er det like lett å svare: 

Veronica: Skal kjøre til Ålesund i morgen tidlig. Hvilken vei må vi kjøre? 

 

Svar: Hei Veronica. Ikke godt å si, hvor kjører du fra? (8.7.14) 

Terskelen kan også være lavere for å spørre VG enn for å ringe primærkilden selv: 

Kristin: Er strandtorget kjøpesenter i Lillehammer stengt? Ligger rett ved E6 og pleier 

parkeringsplassen bruker å bli oversvømt. Spm. Er da om vannstanden har steget mye? 

 

Svar: Hei! De har åpent! (8.7.14) 

To spørsmålskategorier til bør nevnes, selv om ingen stilte slike spørsmål på 

undersøkelsesdagen. For naturligvis finnes det også spørsmål som kan knyttes direkte til 

nyhetsbildet: 

Mr. Moller: Hei, hva er siktelsen mot Sarkozy? (3.7.14) 

 

Juweria: Kjære Vg, det er veldig trist og umenneskelig det som skjer nå i Palestina. Og de har 

behov for all hjelpen de kan få. Blir det sendt noen hjelpe organisasjoner som røde kors.osv? 

(11.7.14) 

 

BanLas: Har Libanon uttalt seg i forhold til Israels militæraksjon? Hørte tidligere at to raketter fra 

Libanon ble skutt mot Israel, men har det vært noen ytterligere handlinger/utspill utenom dette? 

(11.7.14) 

 

giov: Jeg snappet opp en kommentar om at en ytterliggående islamistgruppe hadde tatt på seg 

ansvaret for drapene på de tre tenåringene 

Stemmer dette? Finnes der noen kilder på dette ? (12.7.14) 

Også et mer lokalt drama får jevnlig slike bønner om oppdatering: 

Kenneth: Hvordan går det med katten Kjell?  
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Svar: Siste nytt er at han fortsatt er borte. Ifølge katteekspert vil han forsøke å komme seg hjem, 

les mer om det her: www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/katteekspert-katten-kjell-vil-proeve-aa-

komme-seg-hjem/a/23246055/ (4.7.14) 

Her fungerer spørsmålsspalten slik jeg skisserte innledningsvis, som et forum der leserne kan 

spørre om det de ikke finner svar på i nyhetsartiklene. Men slike spørsmål er i klart 

mindretall. De virkelighetsbildene som engasjerer VG-leserne omkring 5. juli 2014, om vi 

skal dømme ut fra spørsmålene, er i minst like stor grad knyttet til vær, trafikk, mediekritikk 

og journalisten som person.296 For en stor del kan dette trolig forklares av den siste 

spørsmålskategorien jeg skal trekke fram her, nemlig alle spørsmålene om hva man kan 

spørre om: 

Trond A. Aka Ola Nordmann. Prøver igjen og skrive et spm.: Blokker dere folk? Eller luker 

dere bare ut spm dere ikke vil ha ute her? Er det max grense for spm. per uke ? Spm om dere kan 

lage artikkel hvorfor folkets nei til ol blir ignorert, blir ignorert.. ! (4.7.14) 

 

Beate: Dersom man ikke får svar hos VGSporten, kan man stille det samme spørsmålet her også? 

Skulle svært gjerne hatt svar på det jeg lurte på :) (7.7.14.) 

 

Per: Fascinerende denne tjenesten. Hvordan fungerer det? Er det en person som velger ut og 

skriver alt? Litt som Twitter.  

Hvor mange har siden åpen akkurat nå? Hvor mange er det meste på en vanlig dag?297 

Leserne virker usikre på hvilken funksjon nyhetsstudioet har. Til samme kategori kan vi 

kanskje regne dem som klager over å ha blitt sendt direkte til studioet etter å ha klikket på en 

fronthenvisning, de som lurer på hvorfor akkurat den saken ikke har kommentarfelt, osv.  

– altså diskusjon omkring VGs sjangere og format. En slik metadiskurs står relativt sterkt.  

Den ideasjonelle meningen i spørrespalten er derfor svært sprikende. Det tyder på at 

tekstnormene ikke er ferdigforhandlet, og at sjangeren foreløpig er ustabil – enten vi ser 

spørrespalten som en egen sjanger eller som en del av direktestudioet som sjanger. En 

nøkkelfaktor i stabiliseringen av sjangeren er studiovertens rolle. Den kommer vi tilbake til i 

forbindelse med den mellompersonlige metafunksjonen, dvs. avsnitt 11.6.2.  Hvis vi likevel 

skal prøve å oppsummere hvilke virkelighetsbilder som konstrueres i spørrespalten, er det 

åpenbart at diskursen skiller seg markant fra den vi finner i kommentarfeltene, som er en 

nærliggende sjanger å sammenlikne med. Forskning på debatt i nettaviser har vist at 

innleggene ofte er konfliktorienterte, slik at det framstår som viktigere å fremme sitt eget 

synspunkt og kritisere motpartens argumenter enn å søke enighet. Konflikten innebærer ofte 

konspirasjonstenkning, personangrep og andre former for hersketeknikker (Winsvold 2013, 

Nising 2013, Trygg 2012). I VG Direkte Nyhetsdøgnet er det lite av dette. Muligens kan det 

forklares mellompersonlig, ved at leseren må rette et konkret spørsmål mot en navngitt og 

visualisert person istedenfor å kaste ut en mening i mylderet. Det kan også være at 

studioverten luker bort en del innlegg, jf. «Trond A. Aka Ola Nordmann»s innvending over, 

                                                 
296 Riktignok har været og trafikken også vært oppe i nyhetene. Forskjellen er at spørsmålene om disse temaene 

er av rent praktisk og egennyttig art, parallelt med å ringe et kundesenter.   

297 Dessverre mangler jeg datohenvisning for noen få eksempler. Men alle er hentet fra omtrent samme tidsrom. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/katteekspert-katten-kjell-vil-proeve-aa-komme-seg-hjem/a/23246055/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/katteekspert-katten-kjell-vil-proeve-aa-komme-seg-hjem/a/23246055/
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selv om studioverten nettopp i det tilfellet svarte at han «forsøker å svare på de fleste 

spørsmål».  

En klar tendens er at spørsmålene ber om faktaopplysninger, ikke studiovertens 

meninger eller vurderinger. Det er ingen som spør om hvilken holdning Norge bør innta i 

Gaza-konflikten, eller hvor troverdig den klarsynte dyretolken er som har fått kontakt med 

den forsvunne katten Kjell. «Amal M» nærmer seg med dette spørsmålet: «Hei, vg! Jeg lurer 

på om Israel vil ha fred?» (12.7.). Men studioverten svarer diplomatisk:  

Hei Amal,  

Jeg anbefaler deg å lese saken hvor pressetalsperson, Beate Mikkelsen, ved Israels ambassade 

svarer på spørsmål fra VG-leserne.  

Du kan lese hele saken her: tpn.vg.no/intervju/israels-ambassade-svarer-om-konflikten-i-

midtoesten/3337 

Slike svar er symptomatiske. Journalisten vil i svært mange tilfeller basere svaret sitt på noe 

som har vært publisert på VGs eller andre kilders nettsider, og eventuelt lenke opp dit. Det 

betyr at den ideasjonelle meningen i spørrespalten ofte preges av meningen i VGs nyheter. 

Diskursen styres inn mot etablerte fakta som kan belegges, og som journalisten relativt enkelt 

kan spore opp på nettet eller i redaksjonen, slik vi også så i svaret på den ironiske 

kommentaren om politiets Twitter-melding. Vi ser sjelden journalisten uttrykke følelser eller 

verdier i svarene, og studioverten vokter seg vel for å trå inn på kommentarjournalistenes 

domene. «Juweria»s fortvilte henvendelse om Palestina, sitert over, møter en viss sympati, 

men igjen diplomatisk og avmålt: 

Hei Juweria,  

En slik konflikt er trist for alle parter. Etter det VG kjenner til skal Leger Uten Grenser og Røde 

Kors være i konfliktområdene.  

Ifølge utenriksministeren, Børge Brende, har Norge bedt Egypt om å ta imot flere sårede 

palestinere, samtidig som Israel har fått en sterk oppfordring til å lette på restriksjonene rundt 

Gazastripen. 

– Israel må åpne grensene for humanitær hjelp slik at helsepersonell, medisiner og kirurgisk utstyr 

slipper inn, sier Brende. 

Det er langt igjen til en felles, engasjert dialog der begge parter utveksler synspunkter og 

analyser, slik vi er vant til i mer private sammenhenger på sosiale medier.  

 

11.6.2 Relasjonsbygging i spørrespalten 

Det er hovedsakelig fire roller studioverten velger å innta overfor leseren: den likeverdige 

kompisen, den trøstende psykologen, det interaktive nyhetsorakelet og den digitale veiviseren. 

Disse rollene er utviklet for å imøtekomme de seks spørsmålskategoriene jeg gjennomgikk i 

forrige avsnitt. 

«Vi har en litt mer personlig tone noen ganger, i den dialogen vi har med leserne,» sier 

redaksjonssjef Brændshøi om direktestudioet. Han bruker også uttrykkene «uformell tone», 

«løse i formen» og «personifisert stil» og trekker paralleller til sosiale medier (intervju 

17.12.2013). Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at studioverten agerer kompis på 

denne måten. Journalisten som blir sammenliknet med Åge Aleksandersen, kvitterer blidt med 

http://tpn.vg.no/intervju/israels-ambassade-svarer-om-konflikten-i-midtoesten/3337
http://tpn.vg.no/intervju/israels-ambassade-svarer-om-konflikten-i-midtoesten/3337
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smilefjes og private opplysninger, og studioverten som blir bedt om å fortelle om «ståa» i VG 

om natta, gjør det med humor og selvironi på innsenderens premisser, jf. avsnitt 11.6.1. 

Muntlige fraser som «Hehe, du kan i hvert få link til låta på YouTube» minner svært om stilen 

i mange sosiale medier. Det er hovedsakelig spørsmål i den private kategorien som blir 

besvart slik; når leserne henvender seg til journalisten personlig, får de et personlig svar 

tilbake. Det er interessant at studiovertene i det hele tatt velger å svare på slike spørsmål, for 

det ideasjonelle innholdet har trolig ingen interesse for noen andre enn innsenderen, og det har 

ingenting med nyhetsjournalistikken å gjøre. Når de likevel velger å gjøre det, skyldes det den 

mellompersonlige språkfunksjonen: Studioverten vil vise seg imøtekommende, og muligens 

også illustrere at de tar imot alle slags spørsmål. Det kommer jo ikke mange om dagen, og 

direktestudioet mister mye av funksjonen sin hvis det ikke genererer trafikk og interaktivitet. 

Men samtidig må ikke journalisten framstå fullt på like fot med leserne, for hun skal jo 

også innta rollen som interaktivt nettleksikon – og ikke minst som værmelder og kartbok. En 

for flåsete stil kan da svekke troverdigheten. Derfor legger studiovertene seg jevnt over på et 

mer saklig nivå når leserne faktisk ber om konkrete opplysninger. Stilen er fortsatt personlig 

ved at journalisten tiltaler leseren uformelt («Hei, Ania!», «God morgen!», «Regner med at du 

sikter til […]» etc.) og bruker seg selv i svaret («Slik jeg forstår det […]», «Etter hva vi vet 

[…]»). Til en viss grad speiler også stilen her det stilnivået leseren har lagt seg på. Når en 

tydelig bekymret leser ber om værmeldingen, forsøker studioverten samtidig å trøste: 

Heidi: Blir ikke klok på de værvarslene, jeg. Ser det er veldig varierende fra yr og storm. Bor på 

Romerike og hater tordenvær og lyn. Vet dere om det kommer noe sånt her og hvor lenge det vil 

vare? Er redd. 

 

Svar: Hei, Heidi!  

Ser at det er meldt tordenvær på Romerike, men varslet ser ut til å variere en del ja. Bruker du 

pent.no kan du sammenligne Yr og Storm og kanskje bli litt klokere. Det er nok bare å stålsette seg 

og være forberedt på lyn og torden. Det er ikke så gøy, men stort sett går det jo veldig bra :) 

(6.7.14) 

I slike tilfeller fungerer VG til dels som psykolog også. Her er et liknende eksempel: 

Anita: Leser et annet sted at det er frykt for angrep i Europa nå. Hvor realistisk er dette? Er 

livredd og sliter med angst. Hilsen Anita 

 

Svar: Hei, Anita.  

Regner med at du sikter til bekymringmeldingen som amerikansk etterretning har gått ut med, der 

de mistenker at terrorgrupper i Syria og Jemen er i ferd med å lage en ny type «usynlige» bomber 

– som verken oppdages av metalldetektorer eller bombehunder. Etter hva vi vet foreløpig er 

trusselen ikke spesielt konkret. (4.7.14) 

Her avdramatiserer studioverten en nyhet som i de fleste medier ble slått opp som en langt 

mer konkret trussel dagen i forveien. VGs artikkel hadde tittelen «Frykter ‘usynlig’ flybombe. 

Strengere sikkerhetssjekk på flere europeiske flyplasser». VG viser detaljert til 

«etterretningsopplysninger» om at «bombeeksperter fra den Jemen-baserte al-Qaida-gruppen 

AQAP har reist til Syria for å møte medlemmer av Jabhat al-Nusra – en annen al-Qaida-

tilknyttet gruppe – for å utvikle en bombe som ikke blir avslørt før terroristen er om bord i 

flyet». Det presiseres at «Aal-Qaida-gruppen [sic] AQAP har stått bak flere av de mest 



496 

 

sofistikerte forsøkene på å ramme et fly de siste årene», hvorpå disse listes opp. Riktignok sier 

pressekontakten ved Oslo Lufthavn i samme sak at de ikke har fått instrukser om strengere 

kontroll, men dette framstår nærmest som et unntak, siden «en rekke europeiske flyplasser» 

har strammet inn sikkerhetskontrollen på anmodning fra USA. Dagbladet.no dramatiserer 

saken enda et hakk mer. Der lyder tittelen «– Al-Qaidas beste kjemiker har utviklet bombe 

som ikke avsløres i sikkerhetskontrollen». Over ser vi to bilder av den farlige kjemikeren. 

Ingressen følger opp: «Frykter angrep i Europa nå: Her er historien om Ibrahim (32).» Der 

avisene på nyhetsplass kan ha interesse av å dramatisere og spisse en sak mest mulig, kan 

altså det motsatte bli tilfelle i direkte dialog med leserne. I spørrespalten er det vanskelig å 

finne tegn til overdrivelser, ensidig framstilling, personifisering, kontrastering, polarisering og 

andre trekk vi gjerne forbinder med en «tabloid» nyhetsdiskurs. Studioverten kan ikke svare 

at «Ja, nå må vi virkelig passe oss for den livsfarlige bombemakeren fra Jemen!». Isteden får 

spørrespalten en unik rolle som motdiskurs til de mest outrerte variantene av nyhetsbildet.  

Når leserne ikke avslører så mye om seg selv, men bare ber om informasjon, toner også 

journalisten ned det private. Da kan svaret se ut som en nyhetsmelding i seg selv – med 

unntak av åpningshilsenen, som nesten alltid er med i en eller annen form: 

BanLas: Har Libanon uttalt seg i forhold til Israels militæraksjon? Hørte tidligere at to raketter fra 

Libanon ble skutt mot Israel, men har det vært noen ytterligere handlinger/utspill utenom dette? 

 

Svar: Hei BanLas,  

Takk for spørsmålet ditt.  

Fredag morgen ble et område nord i Israel truffet av et prosjektil skutt ut fra Libanon, ifølge den 

israelske hæren. Talsmannen for de israelske forsvarsstyrkene sa at landet har svart på dagens 

rakettangrep fra Libanon med artilleri. Israel mistenkte at en palestinsk gruppe som sympatiserer 

med Hamas, sto bak angrepet. Dette melder NTB.  

Samtidig bekreftet en kilde fra libanesisk sikkerhetstjeneste at opptil tre raketter ble sendt fra deres 

side av grensen. (11.7.14) 

I mange tilfeller fungerer studioverten også som veiviser på nettet, idet svaret forteller hvor 

man kan lese mer. Det kan brukes som en utvei når spørsmålet blir litt for vagt eller privat: 

Hei. Hva tjener dere "journalister" ? :): Hei lurte litt på hva dere journalister i disse dager 

tjener i året? 

 

Svar: Hei,  

Her finner du en oversikt over lønnsstatistikken for norske mediebedrifter i 2013: 

www.nj.no/no/Lonn_og_avtaler/Lonnstatistikk/2013/ 

Men også i andre tilfeller er det praktisk å sende leseren videre framfor å bruke mye plass på 

komplisert informasjon som er lett tilgjengelig andre steder: 

Hyggelig å høre at du kunne tenke deg et abonnement. For mer informasjon kan du gå inn på 

denne siden: hjem.vg.no/ […] (12.7.14) 

 

[…] I går skrev vi om at ukrainske styrker har satt i gang en omfattende offensiv mot prorussiske 

opprørere vest for Donetsk. Den saken kan du lese her. 

www.vg.no/nyheter/utenriks/midtoesten/ukraina-i-gang-med-storstilt-angrep-vest-for-

donetsk/a/23250924/ (11.7.14) 

 

http://www.nj.no/no/Lonn_og_avtaler/Lonnstatistikk/2013/
http://hjem.vg.no/
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtoesten/ukraina-i-gang-med-storstilt-angrep-vest-for-donetsk/a/23250924/
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtoesten/ukraina-i-gang-med-storstilt-angrep-vest-for-donetsk/a/23250924/
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[…] UD oppfordrer alle som oppholder seg i områdene til å følge med i det lokale nyhetsbildet, og 

forholde seg til eventuelle råd som gis av lokale myndigheter. Du kan lese mer her 

www.landsider.no/traveladvice/israel/ (8.7.14) 

 

[…] Men det kan jo hende at E6 åpner igjen i morgen. Følg med på trafikkemeldingene [sic] her: 

www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger (8.7.14) 

 

[…] Har du prøvd VGs værtjeneste www.pent.no? Her får du værmeldingen fra begge 

værtjenestene samtidig. :)  

Når leserne velger å spørre VG om værmelding, åpningstider og andre forhold som de enkelt 

kunne funnet ut av selv, blir den mellompersonlige metafunksjonen til spørrespalten åpenbar. 

Slike spørsmål og svar både forutsetter og konstruerer et tillitsforhold mellom redaksjonen og 

leserne, det etablerer et diskursfellesskap. Samme fenomen kan ofte observeres i andre 

diskusjonsfora der brukerne deler en felles interesse eller identitet.298 Når vi finner det samme 

i VG Direkte Nyhetsdøgnet, er det et tegn på at redaksjonen lykkes i å jevne ut den i 

utgangspunktet asymmetriske relasjonen mellom redaksjon og leser.  

Studioverten er altså både kompis, psykolog, orakel og veiviser – og av og til 

skyteskive. Det er en kompleks rolle å forvalte, og vi ser en klar parallell til Beyer mfl.s 

analyse av sms-tv-verten (2007, jf. avsnitt 11.2). Leserrollen er like mangfoldig. Den som 

spør, kan blant annet posisjonere seg som intern kompis, engstelig privatperson, vitebegjærlig 

samfunnsborger (som savner detaljer om Midtøsten), kilde (som kommer med ny informasjon 

om Gaza-konflikten), forbruker eller kunde (som spør om åpningstider og veibeskrivelser). I 

de fleste tilfellene inntar likevel studioverten den rollen leseren legger opp til, og tilpasser 

stilen i svaret sitt til den. Unntaket er når leseren spiller opp til satire eller subjektiv analyse, 

jf. også avsnitt 11.6.1. Da tar studioverten et skritt tilbake og anlegger en mer nøktern og 

asymmetrisk stil.  

 

11.6.3 Koherens, intertekstualitet og interdiskursivitet i spørrespalten 

Ut fra analysen over er det lett å forstå at den interne koherensen i spørrespalten blir svak. 

Både tematikk og stil spriker i mange retninger, og det forvirrer leserne. Kanskje er det 

nettopp derfor det av og til oppstår bølger av tilsynelatende irrelevante spørsmål om 

tordenvær og kjøreanvisninger: Leserne klamrer seg til forsøkene på å etablere en rød tråd.  

I likhet med nyhetsoppdateringene er spørsmålene korte, som regel én til tre setninger. 

Svarene kan være noe lengre, men ikke mye. Det peker mot at tekstnormene påvirkes av den 

omkringliggende diskursen. Vi har sett at mange av svarene inneholder lenker til nettsider der 

leseren kan finne et grundigere svar på spørsmålet sitt. Det ligger også en viss intertekstualitet 

i at enkelte lesere viser til hendelser i nyhetsbildet. Likevel er det sjelden leserne kommenterer 

oppdateringene i nyhetsfeeden eller ber studioverten utdype noe av det som er lagt ut der. Det 

vanlige er at leserne refererer til generelle fellessaker («Hørte tidligere at to raketter fra 

                                                 
298 Et tilfeldig eksempel fra Kvinneguiden.no (25.5.2015): «Stikker en tur på byen, noen som vet hvor lenge 

utestedene har åpent i kveld/natt??» 

http://www.landsider.no/traveladvice/israel/
http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger
http://www.pent.no/?
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Libanon ble skutt mot Israel»). Det er altså svak intertekstualitet mellom spørrespalten og de 

andre elementene på siden. 

Leserne som spør, har ikke anledning til å kommentere hverandres innlegg, og heller 

ikke til å respondere på journalistens svar. Spørsmålene blir heller ikke synlige før 

journalisten legger dem ut sammen med svaret, så vi vet ikke hvilke spørsmål som eventuelt 

ikke blir besvart. Sjangermessig ligger altså spørrespalten nærmere nettmøtet enn 

kommentarfeltet, enn si Facebook og Twitter, noe som kanskje kan være med på å forklare 

den labre oppslutningen. I motsetning til i VGs kommentarfelt er det imidlertid her mulig å 

være anonym. De aller fleste bruker tilsynelatende fornavnet sitt.  

 

11.7 Videospalten  

Mens nyhetsfeeden særlig utnytter den teknologiske affordansen umiddelbarhet og 

spørrespalten framhever interaktivitet, styrker videospalten direktestudioets multimodalitet (jf. 

avsnitt 2.2).  

 

11.7.1 Virkelighetsbilder i videospalten 

Videoseksjonen består av et stort visningsvindu øverst i høyre hjørne, kombinert med en 

smalere spalte med videoinnslag nedenfor (jf. figur 11.1). En naturlig tolkning er at den store 

videoen er den viktigste i øyeblikket. På undersøkelsesdagen finner vi her et nyhetsinnslag 

med tittelen «Se overvåkingsvideoen fra ranet av Kjell (83)». Saken er to dager gammel og 

dreier seg om en eldre mann som ble slått ned på åpen gate i Oslo og fraranet 5000 kroner. 

VG meldte først om saken kl. 20.05 3. juli, og videoen ble første gang publisert kl. 7.36 om 

morgenen 4. juli, integrert i en oppfølgingssak. Den stammer altså fra gårsdagens nyhetsdøgn. 

Videoen oppsummerer saken på 32 sekunder ved å kombinere overvåkingsbilder av 

situasjonen med VGs fortellerstemme. Denne videoen blir liggende i hele 

undersøkelsesperioden. 

I en smalere spalte under hovedvideoen finner vi flere andre innslag fra VGTV: «Jente 

(2) faller fra åttende etasje – her reddes hun!», «LESERVIDEO: Filmet flammehav ved E6», 

«Imamen prater ut etter angrepet – Jeg er bekymret og redd» (kl. 10.40). Den sistnevnte er 

identisk med videoen som løftes opp i nyhetsfeeden 11.50, jf. avsnitt 11.5.4. Da har den i 

mellomtida blitt skjøvet nedover på videolista av en ny video, «Her banker politimannen løs 

på kvinnen», som publiseres kl. 11.00. Deretter skjer det lite før klokka 18.00, da innslaget 

«Palestinsk TV hevder video viser politiet banke Tareq (15)» legges på topp i den smale 

spalten. Men Kjell er fortsatt hovedvideo oppe til høyre.  

Spalten har overskriften «VGTV». VGTV publiserer i utgangspunktet mange 

forskjellige slags videoer, alt fra ti sekunders kuriosa funnet på nettet til kritiske nyhetsinnslag 

og egenkomponerte underholdningsserier i mange episoder. De videoene som blir lagt ut i 

direktestudioet, ser ut til å være de samme som VGTV sorterer i underseksjonen «Nyheter». 
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De fleste av disse dokumenterer hendelsesnyheter.299 Mer abstrakte videoreportasjer, f.eks. 

om den siste utviklingen på aksjemarkedet, forekommer ikke. Noe av forklaringen kan være 

at hendelsesvideoene er de mest populære blant leserne. I sin bacheloroppgave siterer Yngve 

Hustad Reite en VGTV-analytiker på at det er videoer med bildebevis som «går best»: «Jo 

mer beskrivende videoen er, jo bedre er det.» Slike videoer kan ha over 400 000 visninger 

totalt (Reite 2015:15). På denne måten speiler det ideasjonelle innholdet i videospalten 

innholdet i nyhetsfeeden. Begge er konsentrert om fysiske hendelser i verden, selv om 

videohendelsene ofte er mer kuriøse: «Fødte utenfor sykehusdøren – far måtte være jordmor» 

(11.7.14). 

I løpet av undersøkelsesdagen er altså seks VGTV-videoer synlige i direktestudioets 

hovedskjermbilde. Fem av dem kan vi kalle «nyhetshendelse som tilfeldigvis ble fanget på 

film», idet de bygger på amatør- eller overvåkingsopptak. Den sjette videoen er mer 

reportasjeorientert, men fokuserer hovedsakelig på et intervju med Oslo-imamen som ble 

forsøkt drept noen uker tidligere (jf. avsnitt 11.5.1). Videoen viser hvordan imamen vender 

tilbake til moskeen, og antyder en rekonstruksjon av angrepet ved å kombinere en 

(arkiv)kamerakjøring inn gjennom imamens portrom med beskrivelsen «16. juni var han på 

vei hjem fra kveldsbønnen da han ble angrepet med et stikkvåpen og påført livstruende skader 

av en maskert mann i sin egen bakgård på Grønland i Oslo». Dermed løfter også denne 

videoen fram et fysisk hendelsesforløp. 

Mens videoene i den smale «VGTV»-spalten virker samkjørt med VGTVs løpende 

prioriteringer, velges hovedvideoen øverst til høyre mer uavhengig. Den er knyttet til en større 

hendelse i nyhetsbildet og kan bli liggende i mange dager. Ved store hendelsesnyheter kan 

VG dessuten sende direkte og eventuelt opprette et tv-studio med programledere og gjester. 

Det skjedde ikke i undersøkelsesperioden 5. juli, men VG sendte direkte fra «urolighetene på 

Gaza» i over to timer lørdag 12. juli 2014.300 Dette var i en periode der Israel trappet opp 

angrepene på Gaza – og vice versa. Videoen viser riktignok bare stillestående oversiktsbilder 

fra området, nesten uten lyd, og hele sendingen veksler mellom fem-seks statiske 

kamerastillinger. I de første minuttene kan vi se en svak røyksky stige opp fra et sted midt i 

bildet, ellers skjer det lite som kan minne om «uroligheter». Men siden VG-seerne visste at de 

når som helst risikerte å få oppleve et bombeangrep på direkten, hadde overføringen en viktig 

funksjon. At ingenting hendte, var gode nyheter. Slik var VGs direkteoverføring helt i front av 

nyhetsbildet.  Opptaket av direktesendingen ble liggende som hovedvideo helt fram til 

17.7.14, da et malaysisk fly ble skutt ned over Ukraina og VG fikk tak i levende bilder (se 

avsnitt 11.10.4).  

Alt i alt kan vi derfor si at videoinnslagene i VG Direkte Nyhetsdøgnet framhever 

spontane hendelser på flere nivåer, fra hverdagslivets kuriosa til internasjonale «breaking 

news». Nyhetsdiskursen blir mykere enn i nyhetsfeeden, hvor bildematerialet ikke er relevant 

                                                 
299 Noen unntak finnes, som når «VG kårer Norges herligste babylatter» (12.7.14), eller «VG tester: Ferske og 

frosne reker» (14.7.14). 

300 Sendingen ble etterpå liggende som opptak (VG.no 12.7.2014). 
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på samme måte. Samtidig understøttes premisset om at nyheter er det samme som fysiske 

hendelser. 

 

11.7.2 Relasjonsbygging i videospalten 

I videospalten fornemmer vi noe av den samme relasjonen som blir forsøkt bygd opp på VG-

fronten. Språket som beskriver filmene, er betydelig mer intimt og dialogisk enn språket i 

nyhetsfeeden, med både direktive språkhandlinger og personifisering («Se 

overvåkningsvideoen av Kjell (39)»), deiktiske markører («Jente (2) faller fra åttende etasje – 

her reddes hun!») og dramatiske metaforer (LESERVIDEO: Filmet flammehav ved E6»). 

Videoene har samme tittel som i VGTV-basen. Det kan trolig forklares med at videoene både 

hos VGTV og i direktestudioet skal vekke oppmerksomhet uten ytterligere kontekst. De er 

ikke koplet til skriftlige nyhetssaker, selv om mange av videoene først ble publisert som en 

integrert del av en større tekst. 

I klippene snakker VG-journalisten som har fortellerstemmen – der den fins, se avsnitt 

11.7.3 – rolig og tydelig, til tider så påfallende tydelig at det ligger langt fra normal dagligtale. 

Syntaksen er også utpreget skriftlig: «Rørdam, som fikk hjelp av forbipasserende på gaten, ble 

ranet for 5000 kroner.» Stilen minner dermed om innslag på de store TV-kanalenes 

nyhetssendinger. Journalisten får da også byline som «reporter», en term som i all hovedsak 

bare brukes om TV- og radiojournalister, inkludert nett-tv, i VG-diskursen.301 Den seriøse 

tonen kan stå litt i kontrast til de muntlige videotitlene, som er ment å lokke leseren inn, men 

motvirker muligens at leseren avfeier innholdet som lettvint publikumsfrieri uten substans. 

Modellforfatteren oppnår å framstå som både underholdende og seriøs på én gang.  

Modelleseren varierer naturlig nok fra klipp til klipp, men et utbredt fellestrekk er en 

interesse for å se uvanlige, virkelige hendelser med egne øyne. Hendelsene blir bare i 

begrenset grad kontekstualisert. For eksempel avsluttes innslaget om den to år gamle jenta 

som falt ut av åttende etasje i Kina, med setningen «Foreldrene skal ikke ha vært hjemme da 

ulykken skjedde». Resten av historien må seeren fylle ut selv. Ser vi videoen i VGTV, kan vi 

lese kommentarfeltet, der seerne prøver å finne mening i det de har sett:  

Huh? Hvordan falt jenta ut av vinduet? 

  

Merkelig slutt på reportasjen. Foreldrene var ikke hjemme da det skjedde?  

 

Kan vg få til en litt bedre forståelig avslutning på videon! Enn at foreldrene ikke var hjemme da dt 

skjedde???????folk tror jo seff da at ungen har vært helt alene hjemmee....... 

Slike kommentarer er ikke tilgjengelige i direktestudioet. Dermed ekskluderes leseren fra 

VGTVs fortolkningsfellesskap, og fortolkningskonteksten blir enda smalere. 

Siden lesernes egne amatøropptak inngår i videospalten, slik som leservideoen av 

skogbrannen, er også denne spalten egnet til å styrke diskursfellesskapet mellom leserne og 

                                                 
301 Et søk på «reporter» i VGs nettarkiv 16.7.2014 genererte bare tre tilfeller av at «reporter» viste til en 

skrivende eller fotograferende journalist, blant de femti første treffene.  
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redaksjonen, jf. avsnitt 11.6.2. Bidragsyteren blir en viktig modelleser, selv om relasjonen 

ikke er like symmetrisk som i spørrespalten.  

 

11.7.3 Koherens, intertekstualitet og interdiskursivitet i videospalten 

Siden leserne verken har tilgang til leserkommentarer eller annen skriftlig kontekst, må 

videoene gi tilstrekkelig mening alene. Det er det ikke alle som gjør. Leservideoen av 

«flammehav ved E6» består bare av skogbrannbilder uten kommentarer. Videoen har 

opprinnelig en forklarende ingress som oppgir at et «Hyttefelt og én familie ble evakuert 

under brannen i Sel fredag 4.juli. VGs lesere har filmet flammene og en del av 

slukningsarbeidet». Ser vi videoen i VGTV-formatet, kommer ingressen opp under bildet. 

Denne teksten synes derimot ikke i direktestudioets avspillingsvindu, og dermed er det 

vanskelig å forstå alvorlighetsgraden i det vi ser. Skogen brenner og et helikopter flyr med 

vann – men hvor ved E6 brenner det? Hvordan gikk det? På samme måte som oppdateringene 

i nyhetsfeeden forutsettes det et visst kjennskap til nyhetsbildet fra før. Intertekstualiteten kan 

være avgjørende for meningen, men er svært implisitt. 

På en nyhetsfattig dag virker videoseksjonen verken oppdatert eller relevant. Men 

hovedfunksjonen er ikke å være en slags YouTube-kanal med kuriøse snutter for søvnige 

sommerdager. Videovinduet står først og fremst klart i tilfelle VG skal direkteoverføre en 

hendelse som utspiller seg. I situasjoner som dette gir plasseringen av hovedbildet i 

høyremargen fullgod mening ut fra Kress og van Leeuwens (2006:198) gitt–«mediator»–nytt-

mønster: Nyhetene i venstremargen er det nyhetsbildet vi kjenner, filmen til høyre viser det 

nye som skjer akkurat nå, og spørrespalten i midten kan hjelpe leserne til å forstå 

sammenhengen mellom det kjente nyhetsbildet og den nye utviklingen. Mens VG sender 

direkte fra bombeangrepene i Gaza (jf. avsnitt 11.7.1), spør for eksempel «Jon»:  

Hvorfor gjør ikke verdenssamfunnet mer? Det er jo faktisk ‘vi’ (FN og USA) som startet 

konflikten ved å gi bort et land som noen allerede eide.Hvor er FN og USA nå? 

Studioverten svarer: 

Hei Jon. Dette er som kjent en utrolig vanskelig konflikt og svarene på hvordan den kan løses 

avhenger helt av hvem du spør. I en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu torsdag 

tilbød USAs president Barack Obama seg å mekle for å gjenopprette våpenhvilen fra 2012. Men 

fordi Hamas står høyt på USAs og Israels terrorlister kan USA ikke ha direkte kontakt med dem, 

ifølge NTB. Derfor må en amerikansk mekling innebære samarbeid med Egypt. 

– USA forsøker å presse et motvillig Egypt inn i en ny meklerrolle i konflikten, sa 

historieprofessor Hilde Henriksen Waage til nyhetsbyrået i går.        

Under slike nyhetsdager blir dermed den interne koherensen i direktestudioet nokså sterk, og 

interdiskursiviteten med både direktesendt fjernsyn og sosiale medier kommer tydeligere 

fram, jf. avsnitt 11.5.5.  
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11.8 Twitter-spalten 

Innledningsvis så vi at Christian Brændshøi trakk fram hvordan sosiale medier er integrert i 

VG Direkte Nyhetsdøgnet. Da klareste eksempelet på det er Twitter-spalten, der andres 

meldinger publiseres i uredigert form. 

 

11.8.1 Virkelighetsbilder i Twitter-spalten 

Twitter-spalten følger noe av den samme logikken som videoene: De aller fleste meldingene 

er små fortellingsbiter fra virkeligheten, men ofte mer kuriøse eller lokale enn det som får 

plass i nyhetsfeeden. Her er det politiets hverdagsoppdrag som løftes fram, alt fra å sikre og 

etterforske trafikkulykker til å fange inn løpske hester og be barn slutte å leke med fyrstikker. 

Feeden får en sterk interdiskursiv kopling til tv-programmer av typen «Politiet» (TVNorge) 

eller «Nattpatruljen» (Max), som følger politifolk på autentiske oppdrag. Både programmene 

og Twitter-feeden kan bidra til økt forståelse for politiets mangfoldige arbeid. Hvorvidt 

leseren opplever det som en øyenåpner (for hvor mange samfunnsområder politiet spiller en 

viktig rolle på), en underholdende føljetong (av alt det rare som skjer i løpet av en dag) eller 

en avsløring (av at skattepengene deres brukes på å løse mysteriet med den gjenglemte 

barnevogn), vil nok være individuelt. Den hendelsesorienterte nyhetsdiskursen blir uansett 

styrket. 

 

11.8.2 Relasjonsbygging i Twitter-spalten 

Twitter-spalten etablerer relasjoner både mellom de respektive avsenderne og leseren, og 

mellom VG som formidler og leseren. Siden det er politi og andre etater som står for de fleste 

oppdateringene, blir relasjonen asymmetrisk og myndig, men likevel vennlig. Av og til rettes 

det direkte henvendelser til publikum:  

@ABpolitiops: Vi har vært på et branntilløp i en container utenfor Rema 1000 på Nesbru. Vi lurer 

på om årsaken kan være barns lek med ild. [Ny melding:] Hvis så er tilfelle ber vi foreldre snakke 

med barna sin om at lek med ild kan få alvorlige følger. Vi har fotografert og åpner sak (5.7.14). 

Likevel bruker etatene aldri ord som «du» eller «dere», slik VG gjerne gjør i sine 

henvendelser til leserne. Oppfordringer gis isteden gjennom imperativkonstruksjoner («Vær 

varsom med bruk av åpen ild»), performative verb («Ber folk være skeptiske til disse») eller 

passiv setningsbygging («observasjoner mottas med takk»). Slik dempes det dialogiske preget 

noe. 

VG som avsender framstilles som åpen og dialogorientert, siden brukerne oppfordres til 

å merke tvitringene sine med #vgdirekte for å få dem med i spalten. Der slipper også kritiske 

røster til, som @FrodeHommedal: «Er det overhode mulig å beholde respekten for en avis 

som rapporterer om klarsynte dyretolker? […] #VG #useriøst». Likevel er innslaget av 

«privattvitringer» helt minimalt. Av omkring 40 meldinger i undersøkelsesperioden er 

Hommedals den eneste. Enten er ikke leserne interessert i å sende inn mer, eller så er ikke 

relasjonen så symmetrisk som den framstilles.  
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11.8.3 Koherens, intertekstualitet og interdiskursivitet i Twitter-spalten 

Hvis vi leser strømmen av meldinger som en tekst eller et tekstelement, skapes koherensen 

dels av politidominansen på avsendersiden, og dels av tematikken som løftes fram. Enda mer 

enn i nyhetsfeeden dreier det seg her om store og små hendelser om hverandre. Det de fleste 

har felles, er at de er relevante for en eller annen offentlig instans, om ikke nødvendigvis for 

en riksdekkende leserskare. Innholdet spenner fra en gjenglemt barnevogn i Leirvik til nye, 

autoritære ordre fra den selvoppnevnte kalifen i den erklærte islamske staten i Irak og Syria. 

Til og med meldingen «Intet nytt fra politiet, i godværet!» hører med i et direkte nyhetsstudio 

– også ikke-nyheter blir nyhetsverdig når det går via Twitter. Som i nyhetsfeeden foregår det 

en viss utvikling av enkeltsaker. Politimeldingen «Politiet på Sunnmøre har fått melding om 3 

stk løse hester på E39 rett ved Rjåneset i Ørsta. Vær obs» (8.39) følges for eksempel opp av 

«Hestene på Rjåneset er tatt hånd om av eier» en drøy time senere (9.59). 

Som nevnt er det en utstrakt intertekstualitet mellom Twitter-feeden og nyhetsfeeden, i 

og med at viktige tvitringer også legges ut som nyheter helt uredigert. I 

undersøkelsesperioden gjelder det blant annet et varsel om skogbrannfare, flere trafikkulykker 

og en redningsaksjon i fjellet. De fleste tvitringene får likevel stå ukommentert. I motsetning 

til på Twitter er det heller ikke mulig for lesere å kommentere innleggene innenfor 

direktestudioets rammer, men det går an å klikke seg inn på dem hvis man ønsker å involvere 

seg.  

 

11.9 «Disse sakene følger vi» 

Som et eget element i nyhetsstudioet lister VG opp hvilke saker redaksjonen følger spesielt 

tett i øyeblikket. Spalten er sentralt plassert øverst i midtre spalte (figur 11.1), noe som tyder 

på at punktlista skal binde sammen alle de ulike elementene ved å løfte fram noen fellestrekk i 

dekningen. Ved starten av undersøkelsen brukes overskriften «Disse sakene følger vi», men 

kl. 10.50 endres den til «Dette følger vi i dag:». Spalten er altså ikke mer etablert enn at 

tittelen er i flyt.302  

 

11.9.1 Virkelighetsbilder i følgesakene 

Vi har sett at både nyhets-, video- og Twitter-spalten er med på å konstruere en forståelse av 

at nyheter er hendelsesnyheter. Oversikten over prioriterte saker underbygger dette ytterligere.  

Samtlige oppføringer på lista deler samme grunnform, nemlig substantivfrase + 

preposisjonsfrase. Substantivfrasen har gjerne bestemt form: «Islamist-offensiven», «Orkanen 

‘Arthur’», «Togtrafikken», «Skogbrannen», «Uroen». Preposisjonsfrasen angir geografisk 

plassering: «i Selbu», «på Gazastripen», «i Irak», «i USA», «i Oslo-området», «i Sel», «i 

Ukraina». I sjeldne tilfeller kan et verb og eventuelle andre ledd komme mellom 

substantivfrasen og preposisjonsfrasen, slik at oppføringen minner om en ordinær nyhetstittel: 

                                                 
302 Ved midnatt kvelden før var formuleringen «Dette følger vi med på i dag».  
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«Barn (2) bitt av hund i Selbu», «Toåring døde etter hundebitt i Selbu». Men uansett ser vi at 

den geografiske lokaliseringen er et nærmest obligatorisk element. Henvendelsen til leserne 

følger samme mønster: «Skjer det noe der du er?» En slik presentasjonsramme passer godt til 

en dekning av hendelsesnyheter og mindre godt til dekning av utspillssaker og abstrakte 

nyheter: «Heikki Holmås’ Frp-kritikk i Oslo» lyder pussig.  

 

11.9.2 Relasjonsbygging i følgesakene 

VG betegnes som «vi» og leseren som «du»: «Skjer det noe der du er? Vi vil vite om det! 

Tips oss her!»303 Dette er den eneste relasjonen i direktestudioet hvor leseren konstrueres som 

mer kunnskapsrik enn VG. Det understreker også at spørrespalten like nedenfor er noe annet 

enn en tipstjeneste, med en annen relasjon.  

 

11.9.3 Koherens, intertekstualitet og interdiskursivitet i følgesakene 

Ved starten av undersøkelsesperioden, klokka 10.40, fulgte VG disse sakene: 

 Barn (2) bitt av hund i Selbu 

 Israels militæraksjon på Gazastripen 

 Islamist-offensiven i Irak 

 Orkanen «Arthur» i USA. 

 

Punktene blir justert noe utover dagen, blant annet går orkanen og hundebittet ut til fordel for 

«Togtrafikken i Oslo-området», «Skogbrannen i Sel» og «Uroen i Ukraina».304 Likevel preges 

oversikten av at det er få store fellessaker på dagsordenen. De sakene VG Direkte «følger i 

dag», står det i praksis lite om i direktestudioet. I undersøkelsesperioden kommer det ingen 

nye oppdateringer om hundeulykken, orkanen eller togtrafikken – med unntak av et spørsmål 

fra en leser omkring kokka 17. Skogbrannen i Sel omtales indirekte i en generell Twitter-

advarsel om skogbrannfare på Østlandet fra Kriseinfo.no og senere i en Twitter-oppdatering 

fra politiet. Uroen i Ukraina omtales gjennom den tidligere nevnte kombinasjonen av en VG-

sak og en AFP-melding om at Slavajnsk er fri for opprørere. Israels militæraksjon dekkes via 

nyheten om en ny obduksjonsrapport og en video av en 15-åring som bankes opp av 

grensepoliti. Det er islamist-offensiven i Irak som dekkes bredest, gjennom fem oppdateringer 

i løpet av de 8 timene og 20 minuttene undersøkelsen varer: en AFP-melding om at moskeer 

er ødelagt, et bilde av en hjemvendt indisk sykepleier som har vært bortført, og tre meldinger 

om ISIL-lederens siste tale, én fra Twitter og to fra byråer. 

At VG Direkte «følger» en sak, betyr altså ikke nødvendigvis at disse sakene dekkes 

hyppigere enn andre saker. Lista må heller leses som et forsøk på å rangere nyhetsverdien i 

                                                 
303 Lenken går til VGs generelle tipsside på nettet. 

304 Det er nærliggende å tro at hundesaken strykes fordi jenta er meldt død. Likevel føres «Toåring døde etter 

hundebitt i Selbu» opp på lista igjen klokka 16.00, muligens fordi saken da har ligget høyt på fronten helt siden 

morgentimene. 
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det fragmenterte nyhetsbildet. Hadde studioverten ført opp «trafikkulykker» som et 

kulepunkt, kunne vi notert oss hele ti oppføringer i nyhetsfeeden og ni i Twitter-feeden. 

Utforkjøringer og den slags er derimot for dagligdags til å kunne «følges». 

 

11.10 Konklusjon 

Michael Karlsson (1996:194)305 har hevdet at nettjournalistikken svekker, men ikke visker ut, 

skillet mellom journalistikkens «frontstage» og «backstage». Det som svekker skillet, er at 

redigering som tidligere var skjult, nå er synlig i form av løpende oppdateringer, jf. 

casestudien om New York-kollapsen (kapittel 10). Samtidig er det mange prosesser som 

fremdeles er utilgjengelig for leseren, deriblant utvelgelsen og prioriteringen av hvilke ideer 

og tips som skal bli til nyheter «frontstage».  

VG Direkte Nyhetsdøgnet kompliserer dette forholdet enda mer. Sett fra fronten 

fungerer utdraget fra nyhetsfeeden som et vindu inn til et mer uredigert bakrom, der strømmen 

av ferske tips, byråmeldinger og tvitringer ruller uavbrutt og relativt ubehandlet av VGs 

journalister. Vi har fått bekreftet at en stor del av nyhetene i feeden aldri blir videreutviklet til 

ordinære VG-artikler, og dermed kan vi si at feeden indirekte illustrerer hva VG velger vekk. 

Den formen for backstageinformasjon har ikke vært tilgjengelig for leserne tidligere. 

Men samtidig vet vi at illusjonen om det uredigerte bakrommet nettopp er en illusjon. 

Oppføringene i nyhetsfeeden er naturligvis selv et utvalg av informasjonsflommen fra et nytt 

bakrom, der bare studioverten har innsyn. Det VG Direkte Nyhetsdøgnet gjør, er dermed å 

innføre et nytt nivå mellom frontstage og backstage – en «middlestage» der råstoffet for 

nyhetssakene ruller hurtig og overflatisk forbi. Direktestudioet institusjonaliserer det 

Meyrowitz (1985:47) har kalt «middle region behaviour»:  

Middle region behaviour develops when audience members gain a ‘sidestage’ view. That is, they 

see parts of the traditional backstage area along with parts of the traditional onstage area; they see 

the performer move from backstage to onstage to backstage. […] A middle region, or sidestage, 

behaviour pattern contains elements of both the former onstage and offstage behaviours but lacks 

their extremes. 

Vi har sett at det er en spesiell type nyheter som favoriseres i direktestudioet. En leser som 

sitter med VG Direkte Nyhetsdøgnet åpent en hel dag, vil få inn et annerledes nyhetsbilde enn 

en leser som har VG-fronten på skjermen.  Den som holder seg til VG Direkte, vil også kunne 

inngå i en annen relasjon med journalistene og skape mening i tekstene på andre måter enn 

lesere som klikker seg inn på enkeltsaker fra fronten.  

 

11.10.1 Hvordan påvirker sjangernormene hvilke virkelighetsbilder leserne får i VG 

Direkte? 

Elementene i direktestudioet framhever hver sine temaer og perspektiver. Nyhetsfeeden er 

sterkt preget av nyhetsbyråenes «harde nyheter»-diskurs og favoriserer hendelsesnyheter. På 

                                                 
305 Med henvisning til Meyrowitz (1985). 



506 

 

en nyhetsfattig dag i Norge innebærer det at spalten fylles med utenriks konfliktstoff og 

innenriks politimeldinger om små og store trafikkulykker. De fleste sakene får ikke mer 

omtale enn et par setninger. Årsaker og konsekvenser av hendelsene forblir dermed skjult. 

Diskurser som ikke er strengt nødvendige for å beskrive hendelsen, slipper heller ikke til, slik 

som bifortellingen om samholdet i den vesle grenda i nyhetsartikkelen om hundebittet. 

Faktaorienterte diskurser prioriteres framfor verdiorienterte. 

Dette innebærer at en større del av fortolkningen overlates til leseren. Spørrespalten kan 

bidra til det, men i praksis brukes den vel så ofte som chatterom, værmeldingstjeneste og 

kartbok. Leserne stiller gjerne spørsmål om hva situasjonen akkurat nå vil komme til å bety 

for akkurat dem, men reflekterer sjeldnere over hva nyhetsbildet innebærer for andre – selv 

om det også forekommer.  

Også video- og Twitter-spalten konsentrerer seg om fysiske hendelser. Alt i alt må vi 

kunne si at abstrakte spørsmål har liten plass i VG Direkte Nyhetsdøgnet. Diskursen er 

overveiende konkret innenfor alle elementene, selv om stilen varierer fra det nøkternt 

observerende i nyhets- og Twitter-feeden til det mer patosfylte og engasjerte i spørre- og 

videospalten.  

Resultatet blir en nyhetsdiskurs som ligger svært nær Magne Lindholms definisjon fra 

avsnitt 3.4.3: «En nyhet er en kort fortellingsbit om et faktisk forhold fra det normales 

grenseland» (Lindholm 2001:95). Sjelden er fortellingsbitene kortere enn i VG Direkte 

Nyhetsdøgnet. Og som Lindholm postulerte, kan mange oppsummeres med Propps 

eventyrfunksjon nummer ni: «Ulykke eller mangel blir kjent. Helten tilkalles for å hjelpe.» I 

Twitter-meldingene er det naturligvis nødetatene som er helten. Den normaliteten som 

nyhetene i direktestudioet sirkler inn – ved å rapportere om avvikene fra den – kan på en 

nyhetsfattig dag som denne oppsummeres som fravær av krig, terror og ulykker. Sosiale 

strukturer blir lite berørt, likeledes kulturelle normer og politiske stillinger. Den typen 

normalitetsinnsirkling foregår isteden i VG-artiklene, selv om enkelte av disse også legges ut i 

nyhetsfeeden etter hvert. Erna Solbergs motstand mot niqab, EU-kommisjonens problemer 

med å skaffe nok kvinnelige medlemmer og børsnoteringen av Norges største hotellkjede er 

tre eksempler på nyheter som VG legger på fronten, men holder unna nyhetsstudioet denne 

dagen.   

 

11.10.2 Hvordan påvirker sjangernormene hvilke relasjoner som etableres mellom VG 

og publikum? 

VG Direkte Nyhetsdøgnet tilbyr både den mest distanserte og den mest intime relasjonen 

mellom VG og publikum på VGs nettsider. I nyhetsoppdateringene er VG nesten fraværende, 

i spørrespalten ytterst nærværende. Begge deler er egnet til å bygge tillit. De hyppige 

nyhetsoppdateringene og den løpende Twitter-feeden signaliserer at VG er oppdatert – om 

ikke nødvendigvis så engasjert i nyhetsbildet, i og med at få saker videreutvikles. Den 

nøkterne stilen framhever den ideasjonelle metafunksjonen og kan med det signalisere 

journalistisk distanse og troverdighet. Spørrespalten viser derimot at VG er engasjert – i 
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leserne. Når VG personifiseres via en konkret studiovert med navn og bilde, senkes terskelen 

for å anvende en personlig stil og inngå i en symmetrisk relasjon med leserne. Det 

ideasjonelle innholdet i kommunikasjonen er det foreløpig svært svake normer for, iallfall når 

nyhetene ikke domineres av store, vesentlige hendelser eller hendelser som har konsekvenser 

for den enkelte leser personlig, som flom og tordenvær. Først og fremst har derfor 

spørrespalten en mellompersonlig funksjon, idet den signaliserer VGs ønske om å være 

vertskap for leserne og invitere til deltakelse.  

Det er verdt å dvele litt nettopp ved metaforen «studiovert». Det er ikke «VG» eller en 

«journalist» som redigerer studioet, men en «vert». Betegnelsen signaliserer at leserne er 

invitert til et felles sosialt lag, der journalisten serverer utvalgte godbiter og veileder gjestene i 

hvor de kan finne hva, samtidig som de inviterte bidrar med sitt til fellesskapet. Verten har en 

tosidig funksjon: På den ene siden er det hun eller han som arrangerer selskapet, så hun eller 

han har sosial myndighet til å fastsette visse normer. Der verten for et middagsselskap kan 

bestemme at gjestene må gå ut på verandaen for å røyke, kan studioverten avgjøre at 

jazznyheter ikke hører hjemme her. Samtidig inntar verten gjerne en litt underordnet posisjon, 

idet hun eller han varter opp gjestene så de skal føle seg vel. Middagsverten rydder av bordet 

for gjestene, studioverten sjekker åpningstidene på kjøpesenteret for dem. I VG Direkte 

nyhetsdøgnet skal verten jevnlig servere nye småretter (nyhetsoppdateringer), samtidig som 

hun både skal småprate med gjestene og engasjere seg i mer alvorlige debatter (spørsmål og 

svar). Gjester som ikke vil involvere seg i dette, kan isteden velge å kikke ut på livet utenfor 

vinduet (direktevideo), bla litt i gamle magasiner (arkivvideo) eller overhøre hva andre 

snakker om (Twitter).  

Samtidig er det tydelig at forholdet mellom verten og leserne er mer asymmetrisk enn 

metaforen kunne tyde på. Nøyaktig slik Steensen (2012) observerte i sin analyse av 

fotballchatten på VGs nettsider (jf. avsnitt 11.2), innlater ikke leserne seg på noen likeverdig 

diskusjon med studioverten. Isteden konstruerer de et bilde av en samtalepartner som kan 

hjelpe med alt – fra psykologisk støtte til innsyn i israelernes innerste ønsker. Dette er 

naturligvis en føring som ligger i diskursen. Spaltetittelen «Spørsmål og svar» og 

kontaktknappen «Spør oss» legger ikke opp til symmetrisk dialog, men impliserer at 

studioverten sitter med fasiten. På denne måten er relasjonen mellom VG og leserne betydelig 

mindre symmetrisk enn den vi finner i kommentarfelt og på sosiale medier – når journalistene 

en sjelden gang velger å delta der. Det er fortsatt journalisten som sitter med kontrollen. 

I det tidligere nevnte intervjuet med NONA 11.6.2014 understreker Christian 

Brændshøi at et viktig mål med Nyhetsdøgnet er å skape økt åpenhet om VGs journalistiske 

virksomhet. Det føyer seg inn i en tradisjon der VG skiller seg fra Dagbladet og Aftenposten 

ved å tilby større innsyn i redaksjonens diskursive praksis. Ett konkret grep er VGs årlige 

«redaksjonelle regnskap», som oppsummerer fjoråret i både rene tall og normative 

evalueringer. Et annet er VG-bloggen «Innsiden», der redaksjonen jevnlig publiserer 
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metoderapporter, begrunnelser for etiske avgjørelser og liknende.306 I den grad nyhetsstudioet 

fungerer som en «middlestage», kan vi nok si at det også styrker åpenheten, samtidig som den 

navngitte og avbildete studioverten for noen lesere kan minske følelsen av avstand til 

redaksjonen. Likevel er den redaksjonelle åpenheten strengt kontrollert og klart avgrenset. De 

aller fleste svar består av verifiserbare påstander som gjentar eller oppsummerer informasjon 

som er publisert tidligere, enten i VG eller andre steder. Studiovertene begir seg ikke inn på 

redaksjonelle vurderinger. Ved rutinemessige svar som dette vil innsenderen kunne føle seg 

litt avspist: 

Kaia: Ofte signalfeil i og rundt Oslo, selv etter alle forbedringene i Oslo de siste somrene. En idé å 

utfordre JBV i intervju om dette? Spørre om det er planer for forbedringer fra Skøyen mot 

Drammen? Kaia  

 

Svar: Hei, Kaja! 

Tusen takk for innspillet!     

I så måte er nok Nyhetsdøgnet mer egnet til å skape et inntrykk av åpenhet enn faktisk 

åpenhet om redaksjonelle praksiser.  

 

11.10.3 Hvordan påvirker sjangernormene sammenhengen i teksten? 

Christian Brændshøi beskriver direktestudioet som «fragmentert» nyhetsjournalistikk med 

«sjangersammenblanding […] på kryss og tvers» (intervju 17.12.2013). Det stemmer godt 

med analysen. Visuelt legger studioet opp til et samspill mellom nyheter, (direkte)video og 

Twitter-oppdateringer, som lesernes spørsmål skal sikre koherent mening i. Det kan fungere 

godt ved store og engasjerende hendelser, men på nyhetsfattige dager blir samspillet svakere – 

de respektive spaltene ender med å handle om helt forskjellige ting, uten intertekstualitet på 

tvers. «Disse sakene følger vi»-lista etablerer riktignok en slags pseudokoherens, men ved 

nærmere ettersyn følger ikke Nyhetsdøgnet disse sakene spesielt tett i praksis. 

Hovedelementene i studioet, de fire spaltene, etablerer sin respektive koherens først og fremst 

via den interdiskursive koplingen til etablerte sjangere i sosiale medier, mens mange av 

enkeltoppføringene er avhengig av intertekstuelt samspill med andre tekster for å gi fullgod 

mening – enten andre oppføringer i studioet, en nyhetsartikkel på VG-fronten eller en 

opplenket tekst i VG eller andre steder.  

 

11.10.4 Når det uventede skjer 

Jeg understreker at konklusjonen over gjelder den rutinemessige driften av nyhetsstudioet 

mellom store hendelser. Vi husker fra avsnitt 11.3 TV 2-redaktøren som galgenhumoristisk 

ønsket at det skulle falle ned et fly, så det ble lettere å holde liv i den døgnkontinuerlige 

nyhetssendingen. 17. juli 2014 skjedde nettopp det. Klokka 17.08 meldte VG i nyhetsfeeden:  

                                                 
306 Aftenposten har en liknende spalte som heter «Bak forsiden», men ikke noe redaksjonelt regnskap eller 

døgnåpent direktestudio. 
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«Et malaysisk passasjerfly har krasjet i Ukraina nær den russiske grensa, melder nyhetsbyrået 

Interfax.» Flyet var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur, og prorussiske separatister ble 

raskt mistenkt for å stå bak. I en slik situasjon etableres det hurtig en ganske annen koherens i 

direktestudioet (figur 11.5).  

Nyhetsfeeden fôres 

løpende med oppdateringer 

som bygger på hverandre og til 

sammen tegner et større bilde 

(figur 11.6). Videoseksjonen 

publiserer en ny hovedvideo 

bestående av amatørbilder fra 

YouTube med VGs 

fortellerstemme. I videospalten 

nedenfor annonseres en 

direktesending, som riktignok 

ikke fungerer til å begynne 

med, men som signaliserer en 

ambisjon om å dekke saken i 

flest mulig formater. Når 

sendingen endelig kommer i 

gang omkring 19.35, har VG to 

journalister i studio, Jon 

Martin Henriksen og Brynjar 

Skjærli (figur 11.7). Henriksen 

åpner med å intervjue Skjærli 

om saken, siden han har 

erfaring fra området og kan 

fungere som ekspert. Etter 

hvert trekkes andre kilder og 

intervjuobjekter inn. 

Direktesendingen rykker 

samtidig opp som ny 

hovedvideo og spilles 

automatisk av idet man åpner nyhetsstudioet. 

 

Figur 11.6: Tematisk koherens i nyhetsfeeden 17.7.14 
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I spørrespalten forsøker leserne å forstå hva som har skjedd,307 og den første leseren refererer 

til ulykken som om den allerede er etablert som tema for samtalen: 

Jonas: Hei. Vet du om det er noen på flyet som skulle reise fra Norge? 

 

Svar: Hei Jonas,  

UD informerer om at de foreløpig ikke vet om det befant seg nordmenn om bord i flyet. Om det 

var passasjerer om bord på vei fra Norge er også uvisst. 

Vi ser altså at tekstnormene for nyhetsstudioet er konstruert for å gi maksimalt tekstsamspill 

og koherens ved store hendelser, men at denne koherensen faller fra hverandre når 

nyhetsbildet er fattigere.308  

Også den ideasjonelle og mellompersonlige meningen i nyhetsstudioet endrer seg 

naturlig nok ved hendelser som dette. Å gå grundig inn på hvordan meningen endres, vil 

kreve en egen casestudie, men noen få observasjoner virker umiddelbart interessante: 

Mellompersonlig etablerer livestudiet VG som en autoritet ved å bruke sin egen journalist 

som ekspertkilde og arrangere et intervju med ham. Ekspertrollen understrekes ved at han 

intervjues, istedenfor at han selv er programleder og forteller publikum hva som har skjedd. 

                                                 
307 Riktignok ble det bare besvart ett spørsmål de første seks timene, noe som kan tyde på at redaksjonen 

prioriterte de andre elementene i studioet mens det var mest hektisk. I løpet av natta og morgentimene ble det 

imidlertid publisert 21 nye spørsmål og svar.   

308 Et annet spørsmål er om det som meldes i studioets respektive spalter, er konsistent og koherent med 

hverandre. Det er opplagt et felt for videre studier. 

Figur 11.7: VGs direktesending om flystyrten 17.7.14 
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Samtidig kan den interne dialogen mellom VG-journalistene bidra til å skape det bildet av 

åpenhet som Brændshøi antydet ovenfor; her har vi to redaksjonsmedlemmer som sammen 

forsøker å finne ut hva som har hendt. Ideasjonelt fordeles meningen i grove trekk slik at 

nyhetsfeeden tar seg av de løpende oppdateringene, altså kalde fakta, mens samtalen på 

direktesendingen etter hvert dreier mer over mot mulige motiver og historisk kontekst, altså 

fortolkning. I de første timene etter ulykken er dessuten nyhetsfeeden rensket for alle andre 

saker, og Twitter-feeden slutter å oppdateres.309 Resten av verden stopper i praksis opp.   

Videre forskning bør sammenlikne dekningen i nyhetsstudioet ved slike hendelser med 

dekningen på fronten og i de løpende oppdaterte artiklene, og dessuten med neste dags 

papirversjon. Det ville også vært svært interessant å sammenlikne hvordan VGs, Dagbladets 

og Aftenpostens respektive direktestudioer – som alle var oppe og gikk under denne saken – 

løpende dekker en stor nyhetshendelse som dette, og spørre om formatet eller sjangeren har 

noen innvirkning på hvordan nyheten blir fortalt.  

 

11.10.5 Er VGs nyhetsstudio en egen sjanger? 

Et spørsmål jeg har holdt åpent gjennom hele analysen, er om VGs direktestudio representerer 

en egen sjanger, eller om det er en sammensetning av flere forskjellige sjangere. 

Et minstekrav for at noe skal tilhøre en sjanger, er at det er en tekst. Hvis ytringen ikke 

er koherent nok til å bli oppfattet som tekst, kan den heller ikke avhjelpe noe påtrengende 

retorisk problem – den vil ikke bli forstått. Utgjør direktestudioet til VG en samlet tekst? 

Halliday (1985:10) definerer en tekst som en semantisk enhet som skaper en koherent mening 

i en gitt kontekst. På den nyhetsfattige dagen kan vi nok si at flere elementer i nyhetsstudioet 

inneholdt hver sin gruppe små tekster, men det er vanskeligere å avgjøre om disse tekstene til 

sammen skaper en ny og større tekst. Det avhenger av om tekstelementene har en meningsfylt 

funksjon i helheten, eller om de framstår som separate meningsenheter. På én måte kan vi 

argumentere for at de ulike elementene på den nyhetsfattige undersøkelsesdagen har for lite til 

felles til at de kan sies å utgjøre en koherent tekst: De har forskjellig tema, de henvender seg 

til leseren på forskjellig måte, og de er ferske og gamle om hverandre. Men likevel bindes de 

sammen av et klart retorisk formål: Måten elementene er arrangert på, gjør det klart at de 

legger til rette for å dekke nyhetsbildet mest mulig multimodalt og interaktivt – det er bare 

svak koherens i øyeblikket. I så måte kan vi hevde at nyhetsstudioet er en tekst, men at teksten 

lørdag 5. juli var dårlig, i betydningen ikke spesielt sammenhengende. Vi får også problemer 

hvis vi velger å skille ut hvert enkelt element som separate tekster, for det kan være vanskelig 

å se for seg enkelte av disse elementene uten de andre som umiddelbar kotekst. Særlig 

spørsmål-og-svar-spalten ville det trolig vært enda vanskeligere for leserne å finne meningen i 

om den var presentert som en egen tekst, løsrevet fra nyhetsfeeden og de andre elementene. 

Det virker vanskelig nok å enes om hva man kan spørre om, når nyhetsbildet er fattig. Idet 

                                                 
309 Mellom 17.04 (lokal politimelding om utforkjøring i Skedjokk) og 20.42 er det ingen Twitter-oppdatering. 

Meldingen som setter i gang feeden igjen 20.42, kommer fra @ABCNewsLive og forteller at flytrafikken nå 

styrer unna Ukraina. Dermed er samtlige elementer i nyhetsstudioet rettet mot flykatastrofen. 
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den store nyheten slår til, ser vi også at elementene spiller tett sammen og enkelt kan leses 

som en koherent multimodal tekst, der meningen i ett element bygger på meningen i et annet, 

som når leserne bare refererer til «flyet», «denne hendelsen» osv. i spørsmålene sine. Da er 

teksten god, i betydningen koherent og velformet. 

Hvis vi aksepterer at direktestudioet er en tekst, blir neste spørsmål hvilken sjanger den 

tilhører. Her kan vi innvende at VGs direktestudio ikke kan være noen sjanger, siden det bare 

brukes av VG. En sjanger skal jo tilby en etablert kommunikativ løsning på et 

tilbakevendende retorisk problem i tekstkulturen og kunne tas i bruk av medlemmene i 

diskursfellesskapet. Hvis jeg velger meg min egen måte å kommunisere på i en bestemt 

situasjon, har jeg ikke oppfunnet noen sjanger før en viss gruppe andre velger å oppføre seg 

på samme måte. Samtidig er det opplagt at nye sjangere kan oppstå nettopp ved at enkelte 

aktører etablerer nye tekstnormer for å hanskes med nye retoriske problemer. VGs 

direktestudio har to tydelige sosiale funksjoner: å oppdatere leseren enda raskere og enda 

bredere på nyhetsbildet enn hva som er mulig via enkeltartikler på fronten, og å bygge tettere 

relasjoner til leserne ved å vise, eventuelt simulere, redaksjonell åpenhet. Vi ser også at 

studioet har klare likhetstrekk med digitale nyhetsstudioer hos Dagbladet.no, Aftenposten.no 

og andre nettaviser, selv om VGs er mer komplekst (jf. fotnote i avsnitt 11.1). 

Interdiskursiviteten tyder på at vi har å gjøre med en videreutviklet variant av en relativt 

etablert sjanger, som vi i avsnitt 11.2 så at vi kunne spore tilbake til Orderud-dekningen i 

2001, og derfra videre til andre tradisjonelle mediesjangere (Fagerjord 2003:132).  

I januar 2016 lånte dessuten VG.no ut studioformatet til reiselivsoperatøren Ving, som 

benyttet det til innholdsmarkedsføring på VGs annonsørsider under navnet «Ving Direkte», 

med iøynefallende henvisninger på VG-fronten (Ving 28.1.2016). Siden et hovedpoeng ved 

innholdsmarkedsføring er å imitere etablerte journalistiske sjangere, kan vi se det som et tegn 

på at studioet på dette tidspunktet ble regnet som en innarbeidet sjanger blant leserne. 

VGs direktestudio er altså en tilbakevendende (24 timer i døgnet) måte å løse et retorisk 

påtrengende problem på (å oppdatere leseren i sanntid og bygge publikumsrelasjoner), 

studioet har en prototypisk form (bl.a. feedbasert) og et prototypisk innhold (bl.a. 

hendelsesorientert og dialogisk) som i tillegg minner om andre studioer i andre nettaviser, og 

innholdet kan mer eller mindre fungere som en koherent tekst. Derfor vil jeg hevde at 

nyhetsstudioet er en sjanger. Analysen har imidlertid vist at dette er en sjanger som støter på 

en del kommunikative problemer når konteksten avviker fra det sjangeren er beregnet på, 

nemlig å dekke begivenhetsrike nyhetsdager. Det illustrerer et generelt poeng: En sjanger som 

er funksjonell i en gitt kontekst, kan kommunisere dårlig i en annen kontekst. Å holde VG 

Direkte Nyhetsdøgnet åpent i alle nyhetskontekster er per juli 2014 et eksperiment som 

avdekker at VG og leserne fortsatt forhandler om hvilke tekstnormer som skal gjelde for 

sjangeren, først og fremst i spørrespalten. Studioet blir derfor interessant å følge videre med 

tanke på en eventuell stabilitet av tekstnormene og en tydeligere sosial funksjon, også ved 

nyhetstørke.   
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12 Konklusjoner 
I innledningen stilte jeg fire delspørsmål, som til sammen skulle gi svar på 

hovedproblemstillingen. Her skal jeg først oppsummere hvilke svar jeg har funnet for hvert 

delspørsmål, og på den bakgrunnen formulere et endelig svar på hovedproblemstillingen. 

 

12.1 Tekstnormene er forskjellige 

Det første delspørsmålet lød: I hvilken grad følger nettnyhetene i store norske mediehus andre 

konstituerende tekstnormer enn papirnyhetene, og hva består i tilfelle normforskjellene i?  

Avhandlingen viser at tekstnormene er forskjellige. Men hvor store forskjeller vi finner, 

og hvordan de arter seg, kommer an på både tekstutvalget og metodevalget.  

Formatanalysen viste at nettavisene oppretter egne stoffseksjoner etter andre prinsipper 

enn papiravisene, og at det bidrar til å løfte fram andre typer tekster på nettet. De rene 

nettseksjonene er mer orientert mot personer, bruksområde og medieringsform enn seksjonene 

som deles med papiravisene. Det kan peke mot en mer personfokusert og nytte- og 

underholdningsorientert nettjournalistikk. At TV-innslag samles i egne seksjoner og ikke 

integreres i f.eks. nyhetsseksjonene, kan også tyde på at denne formen for journalistikk (og 

underholdning) oppfattes som noe annet enn tradisjonell nettnyhetsjournalistikk.  

I den kvantitative innholdsanalysen var forskjellene mellom plattformene mindre enn 

forventet. Det kan henge sammen med at alle de tre redaksjonene i dag er fullt integrerte, slik 

at journalistene i mange tilfeller ikke skriver spesifikt for nett eller papir. De redaksjonelle 

sjefene jeg intervjuet, mente også at papir- og nettsaker er nokså like i utgangspunktet. 

Imidlertid viste innholdsanalysen tydelig at papir- og nettutgaven av samme avis oftest lager 

separate saker når de skal dekke samme nyhet, og informantene har fortalt om flere grep som 

må gjøres for å få en nyhet til å leve videre neste dag på papir. Det kan for eksempel innebære 

å kontekstualisere saken mer i bredden eller å bore dypt i ett bestemt aspekt ved saken. Vi har 

også sett at redaksjonene er tilbakeholdne med å publisere eksklusivt papirstoff åpent på 

nettet. Det legges gjerne bak betalingsmuren.  

Videre viste innholdsanalysen klare forskjeller mellom hva slags saker som ble 

dobbeltpublisert og ikke, og vi fant andre normer for hvilke papirsaker som var interessante 

for nettet, enn for hvilke nettsaker som var interessante for papir. For eksempel er praktisk og 

nytteorientert stoff sentrale kategorier på nettet, trolig på grunn av databasepotensialet og 

muligheten leseren får til å søke opp relevant informasjon i konkrete situasjoner. Papiravisene 

trykker dessuten lite av nettavisenes konflikt- og utspillssaker. Det nettavisene bidrar med til 

papiravisene, er i hovedsak hendelsesnyheter fra det siste døgnet, som enten krympes til 

notiser eller rekontekstualiseres og fortelles på en annen måte. Motsatt kommer papiravisenes 

kulturstoff og narrativt orienterte nyheter sjelden på nett. Det gjør derimot relativt mange av 

konflikt- og utspillssakene som først har stått på papir, særlig hvis de er godt researchet og har 

mange kilder. Dette siste kan tilsynelatende stå i strid med tesen om at de gode egensakene 

spares til betalkanalene, men ut fra måten materialet er kodet på, er det vanskelig å si hvor 
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mange av dobbeltpubliseringene som er egensaker. Det vi vet, er at det er en relativ overvekt 

av kjendisstoff og politiske nyheter blant de papirsakene som ble lagt ut på nettet i mitt 

materiale, og særlig kjendissaker er typisk fellesstoff. I 2012–2013, da materialet til den 

kvantitative analysen ble samlet inn, ble dessuten relativt få nyhetssaker lagt bak VGs og 

Dagbladets betalingsmur; de fleste var åpne. I oppfølgingsstudien av casefortellinger på papir 

og nett, som er fra 2013–2014, så vi derimot tydelig at denne typen egensaker ble skjermet fra 

de åpne nettavisene (avsnitt 9.6.1).   

I begge de komparative casestudiene (kapittel 9 og 10) har vi sett at nettekstene følger 

andre sjangere og legitimerer andre diskurser enn papirtekstene i dekningen av samme sak. 

Blant annet finner vi ulike normer for kildebruk. I analysen av Marte Krogh-saken så vi at 

nettavisa fokuserte på kjendisenes synspunkter, mens papiravisa vektla menigmanns 

erfaringer. Den kvantitative undersøkelsen som spesifikt tok for seg forekomsten av 

casefortellinger, bygger opp under dette funnet. Den generelle innholdsanalysen fant derimot 

ingen tydelig forskjell i hvilke kildetyper som ble brukt på de respektive plattformene.310 

Dette taler for at kvantitative målinger av kildetyper bør suppleres med studier av hvordan 

kildene brukes, om vi er ute etter å identifisere tekstnormer. 

Normene for god kildebruk er ikke bare plattformbetinget, men kommer også an på 

situasjonskonteksten. Å være først ute ved store fellesnyheter er en så grunnleggende norm at 

den kan overstyre normene om kildebredde og kildekritikk. Ved hendelsesnyheter som dekkes 

løpende på nett, er det derfor legitimt å begynne med ingen eller få sikre kilder og så bygge ut 

saken etter hvert, som vi så i kapittel 10. De redaksjonelle sjefene forventer at publikum er i 

stand til å forholde seg kritisk til «breaking news» som er på et tidlig stadium, men 

understreker samtidig at det da blir ekstra viktig å presisere hvor sikre kildene er. Analysen av 

den løpende oppdaterte dagbladnyheten bekreftet langt på vei at den viktigste informasjonen 

var korrekt hele veien, og at journalistene tok klare forbehold. Kildebruken framstår dessuten 

som mer transparent i nettavisene, iallfall ved hendelsesnyheter. I dekningen av 

bygningskollapsen lånte for eksempel papir-VG et intervju fra et annet medium uten å 

kreditere kilden, mens VG Nett eksplisitt viste til originalmediet. Modaliteten var også 

svakere på nett; forbeholdene gjorde det klart hva som var verifisert og ikke. 

Kappløpet om fellessakene fører samtidig til at nett- og papiravisene får forskjellig 

nyhetsterskel. Det så vi tydelig i de tre nettavisenes dekning av gasseksplosjonen i New York. 

Nettavisene må forholde seg til den potensielle nyhetsverdien og bruke mye plass og energi 

på uavklarte hendelser som kan vise seg å være eller bli alvorlige. Dermed kan de de også 

gjøre det vanskeligere for papirutgaven å finne en egnet form på saken neste dag, sett i 

etterpåklokskapens lys – mange av de opplagte nyhetspoengene er allerede brukt opp. 

Redaksjonen må tenke kreativt for å produsere en ny papirfortelling. 

                                                 
310 Her spiller også kodingsvariablene inn. Hadde jeg operert med «kjendis» som egen kategori, kunne tallene 

sett annerledes ut. En slik kategori ville imidlertid ikke vært gjensidig utelukkende nok overfor resten av 

kategoriene og ble derfor ikke brukt.  
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Casestudiene i kapittel 9 og 10 viste videre gjennomgående normforskjeller i 

tekstbindingen. Papirtekstene hadde mer eksplisitt setningskopling og dessuten en mer 

personlig stil. Nettekstene var mer fragmenterte og dessuten mer preget av manifest 

intertekstualitet med andre tekster, idet samme formuleringer og avsnitt ble gjentatt ordrett fra 

en tekst til den neste.  

Den tredje casestudien (kapittel 11) demonstrerte hvordan tekstnormene for en sjanger 

som oppstår på nettet, må forhandles om med leserne. Det peker mot at normgrunnlaget må 

legges på nytt når tekster oppstår i nye kontekster.  Analysen av VGs direktestudio viste en 

dreining mot «hardere» nyheter og mindre kontekstualisering enn i resten av nettavisa. Også 

den løpende oppdaterte nettnyheten vi analyserte i Dagbladet, var mer preget av nøkterne, 

løsrevne observasjoner enn Aftenpostens og VGs papiroppslag dagen etter, der nyheten heller 

ble satt inn i henholdsvis en terrorfokusert og en moralsk ramme. Informantene bekrefter at 

hendelsesnyheter som allerede er kjent fra nettet, bør presenteres annerledes på papir, enten 

det er ved å gå i dybden og «pinpointe historien i hendelsen» (Frode Hansen), tenke langsiktig 

og «velge en inngang som peker framover» (Skjalg Engebø) eller samle trådene og «gi et 

samla overblikk over en sak i større grad» (Christian Brændshøi). Dette innebærer å trekke 

inn en bestemt kontekst for å forsterke nyhetspoenget. Det betyr ikke at den kontekstualiserte 

papirsaken nødvendigvis gir bedre forståelse. I Marte Krogh-saken så vi det motsatte; 

papiravisas vekt på «vanlige folk»s erfaringer og meninger gjorde at perspektivet ble ensidig 

sammenliknet med nettavisas mer polyfone meningsbrytning.  

 

12.2 Plattformene utfyller hverandre 

Det andre delspørsmålet lød: Hvis det er sjangerforskjeller, hvordan kan de forklares? 

To av tekstene jeg har analysert grundig, representerer åpenbart nettspesifikke 

nyhetssjangere: direktestudioet og den løpende oppdaterte hendelsesnyheten. Mindre 

analysert, men like fullt diskutert i avhandlingen, er digitale rigg innenfor det som gjerne 

kalles «longform»-formatet (VG.no 4.11.2014), videosaker og leserprotokoller – også dette 

sjangere vi ikke finner på papir.311 I andre deler av materialet har vi sett eksempler på sjangere 

som med små tilpasninger kan forekomme på begge plattformer, men der enkelte er mer 

typiske for nett og andre vanligere på papir. For eksempel er kjente personers meningsutspill 

en svært vanlig åpen nettsjanger, mens casefortellinger om vanlige folks erfaringer helst 

reserveres for papir eller legges bak en betalingsmur.  

Forklaringen på sjangerforskjellene er sammensatt og kan knyttes til ulike aspekter ved 

redaksjonenes diskursive og sosiale praksis. La oss starte med den diskursive, som omfatter 

både produksjon, distribusjon og konsumpsjon.  

På produksjonssiden er tidsaspektet viktig. Nettjournalister har dårligere tid, særlig ved 

«breaking news» som formidles og oppdateres fortløpende, som eksplosjonen i New York. 

                                                 
311 Videosaker finnes naturligvis også i tv-nyhetene, selv om tekstnormene der kan være annerledes (Lundell 

2014, Ekström mfl. 2013, Konow-Lund 2013). 
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Intervjuene bekrefter at redaksjonene ser det som ekstremt viktig å være først ute med det 

siste nye. Vi har sett at dette påvirker blant annet kildebruk, tekstbinding og tekststruktur. I 

Krogh-saken, som ble en stor fellessak, var den raskeste løsningen å iscenesette en debatt 

mellom kjente stemmer på nett, mens papiravisa hadde tid til å drive mer oppsøkende 

journalistikk. I VGs direktestudio fører de samme mekanismene til at nyhetsartikkelen som 

sjanger er erstattet med korte nyhetsfragmenter, som kan pusles sammen til større helheter når 

det er en viktig hendelse som skjer. På den annen side får papirjournalistene av og til så god 

tid på seg at nyhetspoenget i mellomtida har fordampet på nettet. Det innebærer at de må 

konstruere et nytt nyhetspoeng om de skal dekke saken på papir også. Som regel skjer det ved 

å løfte fram gode historier eller kontekstualisere saken på en annen måte, som nevnt i forrige 

hovedavsnitt.  

Hvem som produserer sakene, er også vesentlig. I Krogh-saken var det de samme 

journalistene som holdt i saken hele veien på papir, noe som kan være med og forklare den 

koherente diskursen. På nett var det derimot en flokk av forskjellige journalister som dekket 

saken, som også ble mer fragmentert. Jeg har ikke undersøkt om dette er vanlig eller tilfeldig, 

men det er rimelig å tenke seg at et høyt produksjonstempo krever at den til enhver tid ledige 

journalist kaster seg på saken.   

Når det gjelder distribusjon, er de respektive plattformenes teknologiske affordanser en 

åpenbar forklaringsmodell. Nettavisene bruker videoer, lenker, løpende oppdateringer osv. 

fordi de kan. Interessant er det likevel at de redaksjonelle sjefene ikke nødvendigvis har 

reflektert så mye over hvorfor affordansene skal brukes, jf. avsnitt 8.23: «Levende bilder har 

en tilleggsverdi nettopp fordi Dagbladet er et digitalt mediehus. Det er egentlig det det handler 

om.» Det påtrengende problemet sjangeren løser, blir da et annet enn om man for eksempel 

hadde ment at video passer spesielt godt til direktesendinger og hendelsesnyheter. Et 

hovedinntrykk er likevel at alle de tre redaksjonene løpende utvikler nye og relevante måter å 

utnytte affordansene på. 

Nettartiklene distribueres i tillegg av leserne på sosiale medier, og de må kunne finnes 

av søkemotorer. Både intervjuene, den kvantitative analysen og de kvalitative analysene viser 

at det påvirker tittelspråket og fører til en annerledes presentasjonsjournalistikk enn på papir. 

Titlene må søkemotoroptimaliseres og kunne gi mening i uforutsigbare situasjonskontekster.  

På resepsjonssiden har intervjuene bekreftet at papir- og nettavisa retter seg mot ulike 

målgrupper, som først og fremst skiller seg i alder. De eldre leserne er merkevarelojale og 

foretrekker papir, mens de yngre isteden er lojale mot plattform og «shopper rundt» på nettet. 

Dermed blir kampen om leserne mer intens i nettavisene, noe som særlig fører til stor 

konkurranse om fellesstoffet. Aldersfordelingen kan ifølge respondentene også være noe av 

forklaringen på at kjendisstoffet dominerer på nett, mens papiravisene har mer 

oppsummerende og forklarende artikler. Det at nettpublikummet ikke kan forventes å ha lest 

samme nettavis dagen før, innebærer også at hver enkelt tekst må etablere konteksten på nytt. 

I Krogh-saken så vi for eksempel hvordan papiravisa nøyde seg med en indirekte referanse til 
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tidligere oppslag, mens nettnyhetene gjerne gjentok ganske lange utdrag av tidligere saker 

ordrett. Det er et markant sjangerkjennetegn.  

Går vi over til den sosiale praksisen, ser vi at inntektsmodellene påvirker den diskursive 

praksisen på mange måter. For eksempel spares ofte casefortellinger og gode egensaker til 

betalkanalene, mens fellesstoffet går åpent. Det henger igjen sammen med tidsaspektet, som 

tidligere nevnt.  

Til sammen peker forklaringene mot at papir- og nettsjangrene fyller ulike sosiale 

funksjoner. I den kvantitative innholdsanalysen så vi hvordan nett- og papiravisene utnyttet 

hverandres tekster i en symbiose. Casestudiene av Marte Krogh-saken og New York-

eksplosjonen avdekket også en klar arbeidsdeling mellom plattformene. De åpne nettavisenes 

fremste oppgave synes å være å dekke fellesstoffet så effektivt som mulig. Det innebærer at 

sitatsaker, hendelser og meningsutspill dominerer. Papiravisene profilerer seg derimot 

gjennom egensaker uten akutt foreldelsesfrist: casefortellinger, temasaker og kreative 

rekontekstualiseringer. Jo hardere nyheten er, desto mer sannsynlig virker det at den blir 

publisert i en rendyrket nettsjanger. Mange av nettnyhetssjangrene har som sin viktigste 

sosiale funksjon å holde leseren oppdatert, enten det gjelder fysiske hendelser eller pågående 

debatter. Papirnyhetssjangrene satser i mange tilfeller mer på å holde leseren engasjert, for 

eksempel i enkeltpersoners skjebner, sosial urettferdighet eller systemfeil og maktmisbruk.  

Skillet mellom åpent og betalt nettstoff ser ut til å følge samme mønster som skillet 

mellom åpent nett og papir, selv om jeg ikke har undersøkt stoffet bak betalingsmurene 

spesifikt her. I praksis gir det derfor best mening å skille mellom åpent og betalt stoff, 

uavhengig av plattform. Og langt på vei korresponderer altså denne inndelingen med skillet 

mellom fellessaker og egensaker.  

Dykker vi dypere ned i materien, blir forklaringsmodellene naturligvis langt mer 

komplekse. I kapittel 10 identifiserte jeg for eksempel sju forskjellige sosiale funksjoner 

knyttet til den løpende oppdaterte hendelsesnyheten som sjanger. Jeg viser til de enkelte 

delstudiene for slike diskusjoner.  

 

12.3 Nettsjangrene tilbyr færre ferdige fortolkningspakker 

Det tredje delspørsmålet lød: Hvordan kan eventuelle sjangerforskjeller påvirke 

meningspotensialet i nyhetstekstene? 

Litt forenklet kan vi si at de typiske nettsjangrene særlig legger opp til å dekke 

hendelser og meninger, mens de typiske papirsjangrene er mer innrettet mot erfaringer og 

fortolkninger.  

I dekningen av bygningskollapsen i New York så vi at VGs og Aftenpostens 

papirdekning presenterte en mye mer «ferdigfortolket» hendelse enn Dagbladets løpende 

nettdekning hadde gjort dagen før. Kontekstualiseringen på nett er i slike tilfeller avhengig av 

at leseren selv aktivt følger lenker og danner seg et stort bilde, mens papirartikkelen må 

integrere konteksten i den løpende teksten på en helt annen måte. Konsekvensen ble at 
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papiravisleseren møtte hendelsen gjennom en moralsk eksempelhistorie eller en eksplisitt 

terrorparallell, mens nettavisleseren fikk et mer nøkternt referat av sakens fakta. 

I VGs dekning av Marte Krogh-saken så vi også at sjangerforskjellene mellom papir og 

nett gav to forskjellige varianter av historien. Fordi nettutgaven i hovedsak publiserte 

utspillsnyheter med kjente personers meninger og på den måten iscenesatte en løpende debatt, 

kunne «skurkerollen» variere fra tekst til tekst, og flere av sakene brøt med diskursen i 

åpningssaken. Papirutgaven låste seg i større grad til en fastlagt diskurs og valgte sjangere 

som var egnet til å underbygge fortellingen om den arrogante «finansfruen»s angrep på 

tidsklemte småbarnsmødre – blant annet en casefortelling om en overarbeidet trebarnsmor og 

«ekspertråd» fra erfarne foreldre.  

Også blant nettavisas egne sjangere kan vi finne en parallell gradsforskjell mellom 

dekontekstualiserte og nøkternt registrerende nyheter, og nyheter som i større grad tilbyr en 

form for fortolkning. I VGs døgnåpne direktestudio så vi at meldinger som ble videreutviklet 

til egne nettsaker, gjennomgående var mykere, mer abstrakte eller mer personifiserte enn de 

sakene som kun forble en kort melding i nyhetsfeeden.  

Papiravisas behov for å kontekstualisere, etablere egensaker og finne nye vrier på 

fellesstoff der de harde fakta allerede er kjent på nettet, kan i mange tilfeller føre til at de 

moralske eksempelhistoriene blir vanligere og tydeligere på papir enn på nett. Det så vi både i 

dekningen av New York-eksplosjonen og i Marte Krogh-oppfølgingssakene. Dermed vil den 

ideologiske kritikken vi gjennomgikk i avsnitt 3.4.3, i mindre grad ramme moderne 

nettmedier. På den annen side kan nettavisenes hendelses- og meningsorienterte diskurs 

kritiseres for å bidra for lite til kontekstualisering og forståelse ved heller å iscenesette 

aktørenes fragmenterte og inkonsistente spill mot hverandre mens journaliststemmen trekkes 

tilbake.  

Riktignok finnes det også tegn på at grundige og kritiske egensaker per 2015 er i ferd 

med å bli mer vanlig også i nettutgavene, da på en form som utnytter de teknologiske 

affordansene i høy grad, og som gjerne har et visst featurepreg. Et godt eksempel er 

«spesialen» VG lagde da fiskeskøyta «Østbanken» forliste i mai 2015 (VG.no 31.5.2015). 

Likevel er det fremdeles forholdsvis langt mellom slike saker sett i forhold til den totale 

nettproduksjonen, ikke minst fordi de er tidkrevende å lage. At VG og Dagbladet312 har 

utviklet en egen betegnelse på slike saker – «spesialer» – bekrefter at de er unntak fra 

normalen, men er samtidig en indikasjon på en egen sjanger (Ledin 1996:31).  

 

12.4 En diskursiv kløft kan skille mellom lesergrupper 

Det fjerde delspørsmålet lød: Hvordan kan meningen i nyhetstekstene tenkes å påvirke 

publikums virkelighetsforståelse, selvforståelse og mellommenneskelige forhold? 

                                                 
312 Se f.eks. den prisbelønte serien «Null Ctrl», som har «spesial» integrert i URL-en: 

http://www.dagbladet.no/nullctrl/spesial/ (Dagbladet.no, udatert, 2013). 

http://www.dagbladet.no/nullctrl/spesial/
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I avsnitt 3.4.4 lanserte jeg muligheten for at det kunne dannes en diskursiv kløft mellom 

papir- og nettpublikummet dersom de to plattformene presenterte stoffet via forskjellige 

sjangere og diskurser. Undersøkelsene har bekreftet at slike diskursive forskjeller eksisterer. 

Spørsmålet er i hvilken grad dette påvirker hvordan leserne fortolker og forstår sakene, og om 

det gir ringvirkninger for den sosiale praksisen. 

Den diskursive kløften vil være størst mellom dem som bare leser papiravis, og dem 

som bare leser nettavis. I praksis vil dette også være en generasjonskløft, jf. avsnitt 2.4. Eldre 

lesere, som statistisk sett foretrekker papir, kommer til et avgrenset, men dekket bord der 

utvalgte nyheter blir kontekstualisert på en måte som legger opp til fortolkninger i tråd med 

etablerte mønsterfortellinger. Marte Krogh-saken reproduserte fortellingen om den arrogante 

eliten, mens gasseksplosjonssaken reproduserte fortellingene om den uansvarlige boligeieren 

og den konstante terrorfaren. Unge lesere, som helst leser nettavis, får isteden servert en 

uendelig buffet med mer uforutsigbare og potensielt inkompatible ingredienser. Krogh-saken 

virvlet opp en rekke synspunkter på både Krogh selv og spørsmålet om trening, via flere til 

dels motstridende diskurser. Eksplosjonssaken søkte å bringe mest mulig fakta på bordet og 

lot det i stor grad være opp til leserne å sette disse sammen til en meningsfylt helhet. Det 

samme gjelder direktestudioet, som er den mest fragmenterte sjangeren vi har vært innom, 

selv om leserne her kan be studioverten om hjelp til å forstå sammenhengene. 

I hvilken grad slike forskjeller påvirker publikum, må her bli et teoretisk spørsmål, ikke 

empirisk. Jeg har ikke studert hvordan faktiske lesere bruker og fortolker mediene. 

Resonnementet i dette avsnittet bør derfor leses med forbehold inntil vi får bekreftende eller 

avkreftende resepsjonsstudier. Fairclough (1992:89) understreker dessuten at vi ikke kan 

avlese ideologiske prosesser direkte fra enkelttekster, siden publikum i praksis kan vise seg å 

være «immune» mot de ideologiske effektene vi antar finnes i tekstene. Vi må isteden ta 

utgangspunkt i feltets mer generelle diskursorden og de kommunikative hendelsene som 

kontinuerlig reforhandler normer og konvensjoner.  Over tid kan da diskurs og 

virkelighetsforståelse påvirke hverandre gjensidig.  

La oss se på virkelighetsbildene først, altså den ideasjonelle metafunksjonen: Hvis 

papirsjangrene er sterkere preget av diskurser om moralsk indignasjon, slik som den lille 

manns kamp mot systemet, er det naturlig at papirpublikummet blir mer oppmerksom på slike 

problemstillinger og dermed også mer opptatt av dem. Det kan blant annet styrke forståelsen 

av journalisten som menigmanns talerør overfor makthavere og forestillingen om «folket» og 

«eliten»/«makthaverne» som enhetlige størrelser (jf. f.eks. Hågvar 2003:349ff). Den kritikken 

som er framført mot den såkalte journalismen (jf. avsnitt 3.4.3), for eksempel at den 

legitimerer en populistisk misnøyediskurs, er mest kompatibel med papirsjangrene.313  

Nettsjangrene tegner på sin side opp en virkelighet der subjektiv meningsbryting og 

kontinuerlig faktaoppdatering er det viktigste: Hva har skjedd akkurat nå, og hva mener kjente 

                                                 
313 Det betyr ikke at nettjournalistikken aldri konstruerer ofre og skurker. Mange kommentarfelt forteller oss at 

leserne gjerne ser seg selv som ofre for maktarroganse i nettavisene også. Det trengs mer forskning for å 

kartlegge om denne misnøyediskursen henger sammen med måten nyhetene som kommenteres, er skrevet på. 
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personer om det? Terskelen for hvilken hendelse eller mening som kan bli en sak, er lavere 

enn for papir. Dermed inviteres publikum også til å holde seg løpende oppdatert om hendelser 

før man vet hvor vesentlige de er, slik som bygningskollapsen i New York. Direktestudioet til 

VG er et godt eksempel på at sjangerutviklingen forsterker dette aspektet. Det legger til rette 

for en mer fragmentarisk virkelighetsforståelse, på godt og vondt. På den ene siden må leseren 

selv ta mer ansvar for å sortere og etablere koherens i stoffet. På den andre siden kan 

meningspotensialet bli rikere og mer mangfoldig når journalistens fortolking tones ned, slik vi 

så i Krogh-saken.  

Hvordan kan så publikums selvforståelse og mellommenneskelige forhold påvirkes, 

altså den mellompersonlige metafunksjonen? I papirtekstene har vi sett mange eksempler på 

at journalisten trer fram med en relativt personlig stemme og stil, mens nettnyhetene jevnt 

over har en mer nøktern fortellerstemme. Samtidig er det på nettet leserne virkelig kan gå i 

dialog med journalistene, for eksempel via spørrespalten i VGs direktestudio, der stilen kan 

være både muntlig og privat. Nettet etablerer altså både de mest asymmetriske og de mest 

symmetriske relasjonene mellom medium og publikum, mens papirjournalistikken ligger på et 

mellomnivå. Samtidig vil papiravisas casetradisjon ofte gjøre det lett for leserne å identifisere 

seg med hovedpersonen, mens det kan være lenger mellom slike identifikasjonspunkter på 

nettet.  

Vi kan igjen bruke Krogh-saken som eksempel. Her konstrueres ulike modellesere og  

-forfattere på de respektive plattformene. Papiravisa etablerer «den lille mann» som primær 

modelleser – eller rettere sagt den lille kvinne, mer presist en småbarnsmor i tidsklemma som 

føler seg tråkket på av «finansfruen» Krogh. VG som modellforfatter framstår som fotfolkets 

venn og hjelper. Dette er til dels en helterolle, siden avisa tar saken og løfter den fram i lyset 

så alle kan se hvilke verdier som står på spill. Dette forholdet mellom modelleser og -forfatter 

er helt i tråd med tidligere studier av papir-VG (Hågvar 2003:97ff). Nettavisa, derimot, 

etablerer flere konkurrerende modellesere. Den fornærmete småbarnsmora finnes også her, 

men hun må kjempe om plassen med en mer kjønnsnøytral, treningsinteressert modelleser, en 

kjendisinteressert modelleser, en politisk engasjert modelleser og en mediekritisk modelleser 

(jf. avsnitt 9.19.3). Modellforfatteren på nett kjemper ikke nødvendigvis den lille kvinnes sak, 

men fungerer heller som ordstyrer i diskusjonen mellom alle de kjente personene som sier sin 

mening. I den grad de empiriske leserne identifiserer seg med modelleserne, inviterer altså de 

respektive plattformene til forskjellige selvforståelser og relasjoner til mediet.  

   

12.5 Oppsummerende empirisk konklusjon  

Det er nå mulig å formulere et oppsummerende svar på hovedproblemstillingen: Hvordan 

påvirkes nyhetssjangrene i de store norske nettavisene av nettavisenes særegne kontekster? 

Nettkontekstene påvirker både formen, innholdet og den sosiale funksjonen til nyhetene. 

Nye nettsjangere har vokst fram for å håndtere det løpende publikasjonspresset og utnytte de 

teknologiske affordansene. Fordelingen av de mer tradisjonelle sjangrene er forrykket slik at 

hurtige fellessaker kan prioriteres. Slik oppstår en diskursiv kløft mellom plattformene, som 
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er designet for å utfylle hverandre. Den som bare følger en gitt sak på én plattform, risikerer 

dermed å gå glipp av vesentlige perspektiver ved saken.  

Samtidig ser vi en tendens til at den mest relevante motsetningen ikke lenger går 

mellom papir og nett, men mellom betalt og åpent stoff. Kanal er ofte viktigere enn plattform. 

Særlig i de store mediehusene koster det mest eksklusive og gjennomarbeidete stoffet nå 

penger, enten det publiseres på papir eller nett. Denne utviklingen har blitt styrket gjennom 

undersøkelsesperioden, selv om det fremdeles er langt igjen til betalingsmurene kan dekke inn 

inntektsbortfallet på papir. 

Kritiske røster kan dermed innvende at hovedproblemstillingen min er utdatert. Å spørre 

hvordan nettavisas særegne kontekster påvirker nyhetene, kan gi inntrykk av at plattformen er 

det naturgitte utgangspunktet, mens virkeligheten i dag er mer kompleks. En slik innvending 

er forståelig, og vi trenger opplagt komparative, kvalitative studier av forskjeller mellom 

åpent og betalt stoff på nettet. Men samtidig må vi huske at det nettopp er nettavisenes 

teknologiske affordanser som har muliggjort skillet mellom åpent og betalt nettstoff. Og selv 

om noe av stoffet bak betalingsmuren er høydepunkter fra papiravisa, utvikles det også en 

bred flora av nye, digitale tekstnormer som kan føre til andre typer betalingsjournalistikk på 

nettet enn dem vi finner på papir. Det er altså fortsatt gode grunner til å se spesifikt på 

nettavisa som plattform, så fremt vi har klart for oss at ulike deler av den opererer under ulike 

kontekstuelle betingelser.  

 

12.6 Teoretiske og metodiske implikasjoner 

På et mer overordnet nivå kan vi spørre oss hvordan avhandlingen bidrar til det teoretiske og 

metodiske arbeidet med henholdsvis nettjournalistikkforskning og sjangeranalyse. 

I kapittel 2 siterte jeg Steensen (2010:129), som etterlyste flere kvalitative tekstanalyser 

av nettjournalistikk for å få belyst kompleksiteten og meningsmangfoldet i tekstene. Denne 

avhandlingen har forsøkt å bøte på denne mangelen. Analysen av nett- og papirdekningen av 

VGs Marte Krogh-sak (kap. 9) avdekket en systematisk forskjell i sjanger- og diskursvalg 

som meg bekjent ikke har vært påvist i konkrete tekster før. Den sosialsemiotiske 

tilnærmingen til oppstarten av VGs døgnåpne nyhetsstudio (kap. 11) er også et nybrottsarbeid, 

selv om det finnes noen få mer intervjubaserte eller kvantitative analyser av nyhetsblogger, en 

sjanger som likner. Spesielt måten lesere og journalister samhandler på og forhandler om 

hvordan nyhetsstudioet skal brukes, gir oss verdifull innsikt i hvordan den retoriske 

funksjonen til nye formater må avklares før tekstene kan etablere en sjanger. Min analyse av 

hvordan Dagbladet.no dekket gasseksplosjonen i New York (kap. 10), er mer oppdatert og 

omfattende enn de få tidligere casestudiene som er gjort av løpende oppdateringer, ikke minst 

fordi jeg sammenlikner med neste dags papiraviser og finner klare kvalitative forskjeller. Jeg 

mener også at formatanalysen i kapittel 6 legger en viktig brikke i det store puslespillet som 

utgjør nettnyhetenes kontekst, en brikke som få har viet oppmerksomhet tidligere.  

Format- og casestudiene mine utvider derfor spekteret av tilnærmingsmåter som har 

vært vanlig i nettjournalistikkforskningen. Den kvantitative undersøkelsen min (kap. 7 og 8) 
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bør på sin side forstås som en nødvendig oppdatering av – og supplement til – flere tidligere 

innholdsanalyser. Så hurtig som nettjournalistikken (og for så vidt også papirjournalistikken) 

utvikler seg, er det ikke lenge vi kan støtte oss på eksisterende tall. At jeg fant mindre 

forskjeller enn ventet for mange av variablene, understreker dette.  

Jeg må naturligvis ta noen store forbehold: Denne konklusjonen er skrevet høsten 2015, 

og de empiriske undersøkelsene er gjennomført i perioden 2010–2014. Utviklingen går så 

hurtig og er så uforutsigbar at resultatene mine ikke nødvendigvis peker særlig langt 

framover. Det vi likevel kan konstatere fra et sjangerteoretisk perpektiv, er at den digitale 

utviklingen fører til en betydelig differensering av tekstnormer. Redaksjonene prøver og feiler 

i høyt tempo. Noen formidlingsmåter viser seg å ha livets rett, andre forsvinner fort. Den 

utviklingen vi har sett i navigasjonsmenyene fra 2010 til 2014 (avsnitt 6.6), illustrerer dette 

godt. VGs direktestudio er et eksempel på en ny formidlingsmåte der journalister og lesere 

forhandler om tekstnormene. I konklusjonen i kapittel 11 diskuterte jeg hvorvidt det gir 

mening å kalle direktestudioet for en egen sjanger, og svaret var ikke enkelt: På den ene siden 

ser vi tendenser til at liknende tekster etableres i flere ulike aviser og dermed er i ferd med å 

bygge en tradisjon, men på den annen side kan studioet ha så svak koherens at det ikke 

engang kan kalles en tekst, men heller må forstås som en sammensetning av mindre tekster i 

andre sjangere. Vi så også at leserne til dels var forvirret og stilte spørsmål om hvordan 

studioet fungerte. 

For at noe skal regnes som en sjanger etter den definisjonen jeg gav i kapittel 3, kreves 

det at tekstskapingen følger noen normer som er forhandlet fram av språkbrukerne i 

fellesskap, og som har vist seg å fungere relativt stabilt som en hensiktsmessig løsning på et 

påtrengende retorisk problem. Dermed er det diskutabelt om man kan kalle nye tekstvarianter 

for sjangere hvis de ikke overlever lenge nok til å skape en tradisjon av en viss varighet. I 

praksis er de fleste nettekstnormene i kontinuerlig forandring, og en kan innvende at 

sjangerbegrepet ikke fanger opp de eksperimentene som viser seg å ikke danne noen tradisjon, 

men som likevel utgjør et nødvendig trinn i utviklingen.   

Nå er ikke prøving og feiling med nye tekstformer noe unikt for nettet. Etableringen av 

et nytt medium har alltid ført til tekstnormendring. Det er heller ikke vanskelig å finne 

moderne eksempler på tv-, radio- og papirtekster som sprenger sjangergrenser; det er jo slik 

sjangerutviklingen drives framover. Men noen retoriske situasjoner inviterer til mer 

eksperimentering enn andre. Kjell Lars Berge (1991) har vist hvordan tekstnormvariasjonen 

nærmest eksploderte under den såkalte skrivefrihetstida i Danmark-Norge fra 1770 til 1773, 

jf. også Berge (red. 1998) og Krefting, Nøding og Ringvej (2014). I en kort periode da 

kongens livlege Struensee satt med makta, ble sensuren opphevet og trykkefrihet innført. 

Borgere som ønsket å ytre seg kritisk overfor myndighetene, stod fritt til å gjøre det, men 

manglet sjangere – kronikken og leserbrevet fantes ikke ennå, langt mindre Twitter og 

Facebook. Resultatet var prøving og feiling, for eksempel kunne man konstruere en fiktiv 

samtale mellom to bønder som klagde over tingenes tilstand på unormert dialekt. Nå opplever 

vi noe av det samme med nettavisa. Den retoriske situasjonen er riktignok en annen, for i 
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skrivefrihetstida var det det nye kommunikativet målet som omskaket normhierarkiet. Nå er 

det isteden de uoverskuelige kommunikative mulighetene – selve kommunikasjonsformen – 

som gjør gamle normsystemer irrelevante. Grensene for hvordan journalistikken best kan 

formidles, er flytende, og det er vanskeligere enn på lenge å definere grensene for hva som 

kan kalles journalistikk.  

Samtidig skaper nettjournalistikken på mange måter mer transparens. I kapittel 10 så vi 

det tydelig på tekstnivå; i en løpende oppdatert hendelsesnyhet kan vi se hvordan en 

journalistisk tekst i praksis blir utviklet fra en kort, ubekreftet opplysning til en kompleks vev 

av troverdige kilder og relevante modaliteter. I en papiravis ville hele denne prosessen vært 

skjult. Noe liknende erfarte vi i kapittel 11, der direktestudioet framstod som et vindu inn til 

det journalistiske bakrommet, eller i det minste en form for «middlestage»-nivå der 

potensielle nyhetssaker ruller forbi i hurtig tempo. Jeg vil hevde at nettet tilbyr en tilsvarende 

transparens også på sjangernivå. I og med at avanserte trafikkdata er så lett tilgjengelig for 

redaksjonene, er mye høyttenking som tidligere ville foregått på bakrommet, nå løftet ut i det 

åpne, der ideene kan testes ut i praksis nærmest umiddelbart. Avhengig av mottakelsen kan 

ideene bli forkastet, justert eller videreført. De som overlever, kan på lengre sikt skape nye 

tekstnormer. 

For en sjangerteoretiker er derfor dagens digitale nyhetstjenester en gullgruve. Hvilke 

tekstvarianter som blir normdannende, vil både reflektere hvilke retoriske behov vi har i vår 

kultur, og legge føringer for hvordan det er hensiktsmessig å ytre seg. Et åpent spørsmål er 

om digitaliseringen vil føre til en mer ustabil tekstkultur, i den forstand at sjangrene knapt 

rekker å etablere en tradisjon før de oppleves som utdaterte. Mine studier tyder ikke på det. 

Eksperimenteringen foregår i randsonen rundt en relativt stabil kjerne som utvikler seg 

langsommere. Blir tekstnormene for løse, vil ikke publikum kjenne igjen den retoriske 

situasjonen, og kommunikasjonen blir vanskelig. Men i bakgrunnen pågår det altså en 

eksperimentering med nye temaområder, publikumsrelasjoner og tekstformer som savner 

sidestykke i den moderne mediehistorien. Denne avhandlingen har forsøkt å belyse både 

tradisjonen og innovasjonen i nyhetssjangrene.  

 

12.7 Avhandlingens begrensninger og forslag til videre forskning  

Avhandlingen har gjort noen punktnedslag i nettnyhetenes sjangerunivers, men mye arbeid 

gjenstår. 

Først og fremst finnes det mange nyhetssjangere og -sjangertrekk jeg ikke har kunnet 

utforske. Spesielt er det behov for å se nærmere på de ulike «longform»-formatene som nå 

utvikles, fra databasejournalistikk der alle enkelttilfellene til sammen utgjør en stor helhet (jf. 

avsnitt 9.19.2.2), til mer narrativt og kronologisk orienterte «langlesingssaker» som 

eksperimenterer med nye kombinasjoner av verbaltekst, lyd og statiske og levende bilder (jf. 

avsnitt 5.3 og 8.23). Det er også viktig å følge med på hvordan redaksjonene videreutvikler 

nett-tv-kanalene sine. Vi trenger blant annet mer kunnskap om hvordan normene for god nett-

tv avviker fra normene for «tv-tv» (jf. Konow-Lund 2013, Reite 2015, Ekström mfl. 2013, 
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Lundell 2014), og hvilken mening videoinnslag bidrar med i ellers verbaltekstlige saker (jf. 

avsnitt 8.23). Særlig kvalitative casestudier vil være kjærkomment. 

Det er også nødvendig å videreføre de kvantitative studiene som både jeg og andre har 

gjort av potensielle sjangertrekk ved nett- og papirnyhetene. Tekstnormene endrer seg så 

hurtig at vi sjelden kan legge tidligere publiserte tall til grunn for nye studier – de må 

oppdateres. Her trenger vi både studier som ser på det totale medieinnholdet, slik jeg har 

gjort, og studier som ser på hva som løftes fram og prioriteres. Automatiserte stordatastudier 

bør suppleres med mindre studier med kvalitativt fundert koding. Longitudinelle studier der 

samme variabler og metoder brukes over lengre tid, er spesielt verdifulle, siden det ofte er 

vanskelig å sammenlikne studier som er utført forskjellig.  

I avhandlingen har det kommet fram at skillet mellom papir og nett kan virke kunstig i 

en del sammenhenger. Ofte er det mer meningsfylt å sammenlikne kanaler enn plattformer, 

f.eks. åpent og betalt nyhetsstoff. Her er det et stort behov for særlig kvalitative og 

komparative studier. Samtidig må vi rette blikket mot de plattformene der leserveksten er 

størst i dag, nemlig mobil og til dels også nettbrett. Hvordan tilpasses tekstnormene til disse 

kontekstene?   

I tillegg til slike tekstanalyser er det viktig å utvide forståelsen av den diskursive 

praksisen, deriblant produksjons- og resepsjonspraksiser. Selv om jeg har intervjuet 

redaksjonelle ledere, har jeg dessverre ikke kunnet snakke med journalistene bak de 

nyhetssakene jeg analyserer, jf. avsnitt 4.3.3. Slike intervjuer bør gjøres i forbindelse med nye 

casestudier, slik at vi kan få bedre kunnskap om hvor bevisste journalistene selv er på 

tekstnormene de følger. Vi vet også for lite om hvordan publikum fortolker tekstene i praksis. 

Her er det opplagt behov for gode resepsjonsstudier. For eksempel kan man konstruere 

eksperimenter der tre grupper følger dekningen av en gitt nyhetssak på henholdsvis papir, 

åpent nett og begge deler, og sammenlikne deres perspektiver på saken i etterkant. 

Uansett tilnærming vil forskning på moderne journalistikk ofte fortone seg som utdatert 

idet den blir publisert, siden utviklingen går så fort. I praksis driver medieforskerne 

historieskriving. Det gjelder også denne avhandlingen, som først og fremst gir et bilde av 

papir- og nettjournalistikk anno 2010–2014. Men jo flere slike historiske puslebrikker vi får 

lagt på plass, desto bedre forstår vi hvilken retning journalistikken er i ferd med å ta i 

øyeblikket. Og jo flere kvalitative tekstanalyser vi gjør av den digitale journalistikken, desto 

bedre grunnlag får forskerne å bygge videre på når de skal forstå meningen i morgendagens 

sjangere.  
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Vedlegg 1  

Intervjuguide (kapittel 5) 
Dette er en komprimert versjon av intervjuguiden jeg brukte da jeg intervjuet 

utviklingsredaktør Skjalg Engebø i Aftenposten, redaksjonssjef Christian F. Brændshøi i VG 

og nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet. Jeg har forkortet enkelte punkter som inneholdt 

mer kontekstualisering, da denne konteksten uansett går fram av avhandlingen. Ikke alle 

spørsmålene ble tatt opp i alle intervjuene, men hovedpunktene ble uansett tematisert. 

 

1 Fakta om organisasjon og rutiner 

Navn og stilling. Ansvarsområde. 

Hvordan er redaksjonen organisert? Papir og nett separate redaksjoner? Nett-tv integrert i nettredaksjonen?  

I hvilken grad skriver «nettjournalister» for papir og omvendt? 

Hvor tett samarbeider papir og nett? I hvilken grad tas det overordnete beslutninger om at den og den saken skal 

på papir, mens den og den skal på nett? Hvem tar i tilfelle slike beslutninger? 

Har redaksjonen noen policy på hvor mye av stoffet som skal publiseres på begge plattformer? Og eventuelt når 

og hvordan det skal skje? 

Hvordan er gangen i nyhetsproduksjonen fra journalisten leverer manus og til saken står på trykk? Hvilke sjefer 

og redigerere jobber med saken og gjør vurderinger underveis? 

Hvilke typer stoffsamarbeid har dere eventuelt med andre medier eller innholdsleverandører? Hvordan fungerer 

det – hvor sterk «siling»? Hvem eier mediene dere samarbeider med? 

Hvor stor er nyhetsredaksjonen? Hvor mange journalister er på vakt gjennom nyhetsdøgnet? Alltid noen på vakt? 

Når er deadline for papiravisa?  

Hvordan registreres trafikktallene på nett? Hvordan bruker dere den informasjonen? I hvilken grad påvirker 

klikkstatistikken journalistikken? 

Hvor stor del av trafikken går via forsida? Bruker folk menyen? Hvilken funksjon mener du seksjoneringa har på 

nett og papir (for hhv. redaksjonen og leserne)? Hva avgjør hvilken seksjon en nyhet plasseres i? Diskuterer dere 

noen gang hvilke seksjoner papir- og nettavisa skal ha? 

[Kun Aftenposten:] Hvordan fungerer betalingsløsningen på nett? Påvirker det journalistikken på noen måte?  

 

2 Egne erfaringer  

I hvilken grad vil du si det er forskjeller mellom nyhetene på papir og nett?  

Hvordan vil du eventuelt forklare forskjellene? 
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Sjangere fyller retoriske behov i kulturen [forklares]. Går det an å si noe om hvilke behov hos leserne dere 

forsøker å dekke gjennom nett- og papiravisa? Tror du leserne bruker nettnyheter på en annen måte enn 

papirnyheter, eller forventer seg noe annet av dem, utover at de er ferskere? Tar dere eventuelt høyde for det på 

noen måte i nyhetsarbeidet? 

Hva er de viktigste forskjellene i måten papirjournalister og nettjournalister jobber på (idéutvikling, kildearbeid, 

utskriving)? Hvilke konsekvenser får det eventuelt for journalistikken? 

Hvor bevisste er dere på å skrive og presentere nyheter ulikt på papir og nett (både front og sak)? Gir dere 

journalistene noen eksplisitte føringer? Tror du at det ligger noen indirekte føringer i de tilbakemeldingene 

journalistene får i redaksjonen?  

Kan du gi et eksempel på en sak som opplagt ville egne seg for nett? Og motsatt – opplagt papir? 

Hva slags saker er det typisk som publiseres på begge plattformer? Hvorfor? 

Nyheter kan jo se veldig forskjellige ut, avhengig av hva de handler om, hvilke metoder og kilder som er brukt, 

og hva som er hensikten med saken. Kan du komme på noen kategoriseringer som dere bruker internt for å skille 

mellom ulike typer nyheter?  

Bruker dere sjangerbegrepet når dere snakker om nyheter? Hvordan? 

I hvilken grad synes du deres måte å skrive og presentere nyheter på skiller seg fra de to andre avishusene i 

studien? 

Har dere noen strategier for hvordan dere skriver åpne saker på nett, for å stimulere til mest mulig deling på 

sosiale medier? Og for å stimulere til debatt i kommentarfeltet? Hvilken funksjon har kommentarfeltet for dere? 

Hvilken funksjon ønsker dere at kommentarfeltet skal ha for leserne? Hvor systematisk bruker dere det? 

Nett: Hvordan påvirker publiseringsverktøyene deres måten tekstene settes sammen på? Hvor fleksible løsninger 

er mulig? I hvilken grad genereres lenker automatisk? Hva bygger automatikken på (seksjonering, manuelt 

kodete stikkord, annet)? Hvilke lenker gjelder det? Utover automatikken: Har dere noen felles filosofi bak 

bruken av lenker, eller er det mer opp til den enkelte journalist? 

 

3 Kommentarer til den kvantitative analysen 

Spørsmål til alle redaksjoner 

Materialet dekker ikke en full konstruert uke. Så et viktig spørsmål er jo hvor representativ en tilfeldig onsdag og 

torsdag er for en hverdag i denne avisa. Hvor mye tror du f.eks. dagens vaktsjef påvirker presentasjonen av 

stoffet? Kan det f.eks. tenkes at det er ekstra mange du-saker på nettet en dag fordi akkurat Ole Olsen var på vakt 

store deler av den dagen? Eller har du inntrykk av at stoffprioritering, tittelskriving og sånt blir nokså likt, 

uavhengig av hvem som bestemmer akkurat den dagen?  

Dobbeltpublisering (alle avisene samlet): Nettavisene låner helst papirsaker om kjendiser, politikk og forvaltning 

(overrepresentert i forhold til fordelingen ellers). Sakene bør være abstrakte, kilderike og gjerne kritiske eller 

konfliktorienterte. Papiravisene låner derimot nettsaker om krim og kultur. De bør helst omhandle fysiske 

hendelser og være av fortellende karakter. Er saken for kilderik, blir den skåret ned før den trykkes. Mange blir 

notiser.  

Følgende saker blir sjelden dobbeltpublisert: Papirsaker om kultur og kuriosa, om fysiske hendelser med 

fortellende karakter, eller med få kilder. Nettavisene får særlig beholde forbrukerstoffet og nyheter om politikk 

og forvaltning for seg selv. Det samme med abstrakte nyheter og saker som omhandler et utspill eller en konflikt. 

Hvordan vil du tolke en slik statistikk? 
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Når vi ser VG, Dagbladet og Aftenposten under ett og regner hver nyhet som én enhet, er det påfallende små 

forskjeller mellom papir og nett langs ganske mange klassiske variabler: Stoffområde, fysisk/abstrakt tematikk, 

journalist på stedet eller ikke, kildebruk, gjennomsnittlig lengde osv. Men hvis vi utelater notisene, blir 

forskjellene større. Det tyder bl.a. på at mye stoff som får notisform på papir, blir lengre saker på nett, og at det 

er en viss systematikk i hvilke saker det gjelder. Kanskje kan vi si at utvalget av saker ikke er så forskjellig i 

utgangspunktet, men at prioriteringen nødvendigvis må bli strengere på papir. Er det din erfaring også? 

Særlig om vi ser bort fra notisene, inneholder nettavisene noe flere nyheter om fysiske hendelser, 

nettjournalistene er litt sjeldnere ute i felten, har færre førstehåndsskildringer og bilder fra situasjonen, henter 

noe mer stoff fra byråer, har litt færre originale saker, bruker noe færre kilder osv. Altså: Nettet scorer gjerne litt 

lavere på det vi kan kalle tradisjonelle journalistiske kvalitetskritierier. Men ikke så mye lavere som vi lett kunne 

tro ut fra tidligere studier. Kommentar? 

Den største forskjellen i stoffområder er at nettutgavene er mer kjendisorientert, mens papirutgavene er mer 

opptatt av kulturprodukter og kulturliv. Gjelder alle tre aviser. Hvorfor? Nettjournalistikken mer personorientert? 

Noe forskning peker i den retning. 

I praksis er det mindre casejournalistikk på nett. Enig? Hvorfor?  

Det er mindre kommentar- og featurejournalistikk på nett. Nettavisene er mer nyhetsorientert. Hvorfor? 

Aftenposten, VG og Dagbladet lager i veldig liten grad sitatsaker basert på hverandre. Hvorfor? 

Politikk og samfunn er sett under ett mer populært på nett enn papir i nesten alle aviser (og ekstra tydelig i VG) – 

hvorfor? Unntak: Aftenposten har enda mer politikk på papir (men mer samfunn på nett).  

Kilder: Omtrent samme typer kilder på begge plattformer (bortsett fra at nettjournalistene har snakket med færre 

av dem selv). Sammenliknet med tidligere forskning ser det ut til at journalistene på begge plattformer bruker 

flere eksperter som kilder nå enn for omkring ti år siden, og færre såkalt vanlige folk. Stemmer det med din 

erfaring? 

Tittelskriving: Flere fullstendige setninger på nett, iallfall flere verb. Alle aviser. Hvorfor? 

 

Spørsmål til Aftenposten: 

Undersøkelsen viser at papir- og nettavisene utfyller hverandre på flere nivåer. For det første er det ganske få av 

tekstene som publiseres på begge plattformer, langt færre enn i studier fra noen år tilbake. VG: 21–27 %, AF: 

26–36 %, DB: 36–39 % – de aller fleste redigert om. For det andre er det ganske vanlig at papir og nett lager 

hver sine saker om samme tema. I Aftenposten skriver dere helt forskjellige tekster på papir og nett om samme 

sak i mellom en fjerdedel og halvparten av tilfellene. Hvis ikke dekka tidligere: Hva er det som avgjør om dere 

bruker samme tekst begge steder (eventuelt redigert) eller skriver to forskjellige?  

Aftenposten dekker flere abstrakte nyheter enn VG og Dagbladet, på begge plattformer. Dvs. saker basert på 

meningsutspill, offentlige vedtak etc., i motsetning til fysiske hendelser. Hvordan skal vi forstå det? 

Nettnyhetene er generelt oftere enn papirnyhetene konstruert rundt en konflikt eller et meningsutspill. Det 

gjelder særlig Aftenposten, hvor andelen meningsutspill er dobbelt så stor på nett (36 %). Ser vi bort fra 

notisene, er det også flere nettnyheter som forteller om hendelser. Papiravisene har på sin side en større andel 

kritiske og gravende nyheter, og flere forklarende nyheter som f.eks. redegjør for forskningsresultater. Stemmer 

det med din oppfatning? Hvordan vil du forklare det? 

Du-journalistikk: Ganske lik fordeling papir/nett, men Aftenposten ligger lavere enn Dagbladet og VG. Deiksis 

og sitater: også lavt. Flest konstativer. Hvor bevisst er det? 
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Aftenposten er oftest ute i felten på papir, mer jevnt på nett. Likevel har Aftenposten færrest skildringer i 

nyhetene sine. Det er jo et paradoks. Hvordan skal jeg forstå det? 

VG og Dagbladet har mer utenriksstoff på nett (noe over 30 %) enn på papir (rundt 12–14 % uten notiser), mens 

Aftenposten har mindre utenriks på nett, 26 % mot 30 % på papir uten notiser, 36 % om vi inkluderer alt. 

Hvorfor? Tilsvarende: Aftenposten er den papiravisa som bruker flest kilder per sak, men Aftenposten.no er den 

nettavisa som bruker færrest. Forklaring?  

Aftenposten bruker – både på papir og nett – casevinklinger oftere enn Dagbladet og VG (i betydningen å 

kontakte vanlige folk som er berørt av et problem), selv om det i noen sammenhenger blir regnet som et tabloid 

grep. Hvor bevisst er det? 

 

Spørsmål til Dagbladet: 

Generelt for alle tre aviser: Den største forskjellen i stoffområder er at nettutgavene er mer kjendisorientert, mens 

papirutgavene er mer opptatt av kulturprodukter og kulturliv. Dagbladet har både mest kulturstoff av de tre 

avisene på begge plattformer, og mest kjendisstoff (hvis vi ser bort fra notisene – VG skriver flere 

kjendisnotiser). Men ingen annen avis har større avvik mellom andelen kulturstoff og kjendisstoff på nett og 

papir: 11 prosentpoeng mindre kultur på nett, og også 11 prosentpoeng mer kjendisstoff på nett, om vi regner i 

antall saker. Hvorfor? Nettjournalistikken mer personorientert? Noe forskning peker i den retning.  

Generelt: Dagbladet publiserer færrest saker og færrest nyheter per dag. Publiserer flest av sakene på begge 

plattformer (omkring 40 %). Muligens som en følge av dette: Har den laveste andelen nyheter dere er alene om, 

både papir og nett. Dekker færrest av de samme sakene som de to andre avisene i studien. Er den avisa som 

siterer flest nyheter fra de to andre, og er den som sjeldnest blir sitert av de andre – aldri i dette utvalget. 

Papiravisa bruker færrest kilder per sak, like mange som VG Nett (som bruker flest av nettavisene). Nettavisa 

har færrest dyplenker per sak. Papiravisa er klart sjeldnest ute i felten. (Jevnt på nett.) Det vil si: Dagbladet 

scorer lavest på en del variabler som vi ofte forbinder med kvalitetskriterier for journalistikk. Hvordan vil du 

forklare det?   

Samtidig skiller Dagbladet seg ut når det gjelder presentasjonen av sakene. Muntlige, dialogiske stiltrekk [vis 

skjemaer]: På nett dominerer Dagbladet helt tydelig bruken av persondeiksis [forklar], stedsdeiksis, tidsdeiksis 

(nå) og diskursiv deiksis i titler, både på front og i sak. Men i papiravisa er det VG som bruker dette mest. 

Samme for sitater. Hvordan skal jeg forstå det? Mer direkte henvendelse til leseren på nett? Mer 

øyeblikksorientert diskurs? DB har markant minst tidsdeiksis som viser utover øyeblikket [eget skjema]. VG og 

Aftenposten bruker oftere «i morgen», «på torsdag» osv. i særlig ingresser. 

Dessuten: På både papir og nett er det Dagbladet som sjeldnest bruker påstander i titlene, både på fronten og i 

selve saken. Ikke store forskjellen, men systematisk. Forklaring? 

I hvilken grad genereres lenker automatisk? Hva bygger automatikken på (seksjonering, manuelt koda stikkord, 

annet)? Hva er forskjellen på «Les også»-lenkene og «Siste saker fra denne seksjonen»? Utover automatikken: 

Har dere noen felles filosofi bak bruken av lenker, eller er det mer opp til den enkelte journalist? Hva er 

filosofien bak å bruke tagging istedenfor dyplenking til arkivstoff? 

Undersøkelsen viser at papir- og nettavisene utfyller hverandre på flere nivåer. For det første er det ganske få av 

tekstene som publiseres på begge plattformer, langt færre enn i studier fra noen år tilbake. VG: 21–27 %, AF: 

26–36 %, DB: 36–39 % – de aller fleste redigert om. For det andre er det ganske vanlig at papir og nett lager 

hver sine saker om samme tema, men ikke så ofte i Dagbladet. Der bruker dere heller den samme teksten begge 

steder, med en del endringer. Hvis ikke dekka tidligere: Hva er det som avgjør om dere bruker samme tekst 

begge steder (eventuelt redigert) eller skriver to forskjellige?  
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Spørsmål til VG: 

Et hovedfunn er at VG virker mest selvstendig og ressurssterk av de tre redaksjonene. Det er VG som deler 

færrest tekster på tvers av plattform, og som i minst grad dekker de samme sakene på både papir og nett. Utfyller 

hverandre mer enn kopierer. Det er det eneste mediehuset som ikke lager noen saker basert på nyheter hos de to 

konkurrentene, og det er VG Netts nyheter som oftest blir plukket opp av de andre to nettavisene. VG har flest 

papirsaker som de er alene om, samtidig som VG Nett fanger opp flest av konkurrentenes saker. En del av 

forklaringen er sikkert at dere har best økonomi. Men er det ideologisk aspekt her også? Hvor viktig er det for 

merkevaren VG å presentere forskjellig stoff på papir og nett? Og å publisere andre saker enn konkurrentene? 

Hvordan vekter dere egensaker opp mot vesentlighetskriteriet – for eksempel hvis du måtte velge mellom å legge 

ut en mindre viktig sak som VG er alene om, og en vesentlig sak som Dagbladet og Aftenposten allerede har?   

VG skiller seg ut ved å prioritere stoff om politikk, forvaltning og samfunn mye høyere på nett enn på papir. 

Dagbladet gjør også det, men ikke i samme grad. Hvorfor? Hvis plassmangel på papir: Hvilke kriterier er det 

som gjør at dette stoffet må ut? Aktualitet, vesentlighet, kommersiell verdi …? 

Deiksis i titler (muntlige, dialogiske stiltrekk): På nett dominerer Dagbladet helt tydelig bruken av persondeiksis, 

stedsdeiksis, tidsdeiksis (nå) og diskursiv deiksis i titler, både på front og i sak. Men i papiravisa er det VG som 

bruker dette mest. Samme for sitater. Hvordan skal jeg forstå det? (Er det Dagbladet som ikke bryr seg om 

Google-optimalisering, mens VG utnytter den muntlige stilen best på papir?)  

VG har både flest kilder på nett og flest lenker. Lenkene først: I hvilken grad genereres lenker automatisk? Hva 

bygger automatikken på (seksjonering, manuelt koda stikkord, annet)? Hvilke lenker gjelder det? Utover 

automatikken: Har dere noen felles filosofi bak bruken av lenker, eller er det mer opp til den enkelte journalist? 

Kilder: I snitt lavere antall kilder per sak på nett for alle aviser, men VG Nett har flest kilder av nettavisene. Like 

mange som Dagbladet på papir om vi ser bort fra notisene. Omtrent samme typer kilder på begge plattformer 

(bortsett fra at nettjournalistene har snakket med færre av dem selv). Sammenliknet med tidligere forskning ser 

det ut til at journalistene på begge plattformer bruker flere eksperter som kilder nå enn for omkring ti år siden, og 

færre såkalt vanlige folk. Stemmer det med din erfaring? 

Både VG, Dagbladet og Aftenposten har omtrent like mye konfliktstoff på nett, omkring 36 %. Men VG er den 

eneste papiravisa som har like høy prosent konfliktstoff på papir. Aftenposten og Dagbladet har bare halvparten. 

Hvordan skal jeg forstå det? 

Både på papir og nett har VG flest nyheter om konkrete hendelser, mens Aftenposten har flest abstrakte saker 

(meningsutspill, vedtak, bakgrunn, systemkritikk …). Er det en bevisst strategi? Hvor viktig er miksen mellom 

fysiske hendelser og abstrakte nyheter? 

I forlengelsen av det: VG skildrer mest fra stedet. På papir dobbelt så ofte som Dagbladet og tre ganger så ofte 

som Aftenposten. Noe jevnere på nett. Men det er ikke VG som er mest ute i felten – det er Aftenposten, som 

skildrer minst! Altså: Når VG drar et sted, er det mer sannsynlig at journalisten bruker sine egne observasjoner i 

teksten enn det er i Dagbladet og Aftenposten. Kombinert med overvekten av hendelsesnyheter gir det muligens 

en mer konkret og sanselig journalistikk, særlig på papir, sammenliknet med DB og AF. Hvor bevisst er dere på 

det? 

Undersøkelsen viser at papir- og nettavisene utfyller hverandre på flere nivåer. For det første er det ganske få av 

tekstene som publiseres på begge plattformer, langt færre enn i studier fra noen år tilbake. VG: 21–27 %, AF: 

26–36 %, DB: 36–39 % – de aller fleste redigert om. For det andre er det ganske vanlig at papir og nett lager 

hver sine saker om samme tema. I VG skriver dere helt forskjellige tekster på papir og nett om samme sak i 

mellom en tredjedel (nett) og halvparten (papir) av tilfellene. Gjerne samme journalist. F.eks. rettssaken mot Odd 

Nerdum: Først rettsreferat på nett, så papirsak om antrekket hans i retten. Hvis ikke dekket tidligere: Hva er det 

som avgjør om dere bruker samme tekst begge steder (eventuelt redigert) eller skriver to forskjellige?  
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Vedlegg 2  

Tabeller til den kvantitative innholdsanalysen (kapittel 8) 
 

Tabell 8.1: Fordeling av hovedsjangere på papir og nett. Prosent av antall saker. 

  Nyhet 
Kommentar/ 
bakgrunn Feature Leserbidrag Annet 

Papir Alle 63 15 2 13 7 

VG 66 10 2 15 7 

DB 57 19 4 7 13 

AF 64 14 0 16 6 

Nett Alle 86 6 1 2 5 

VG 90 3 0 0 7 

DB 84 7 4 2 3 

AF 84 8 1 4 3 

 

Tabell 8.2: Fordeling av tradisjonelle nyhetssjangere på papir og nett. Prosent av antall 

nyheter. 

  Nyhetsnotis Nyhetsartikkel Nyhetsreportasje 

Papir Alle 48 47 5 

VG 49 48 4 

DB 52 44 3 

AF 44 49 7 

Nett Alle 15 82 3 

VG 13 82 5 

DB 10 87 3 

AF 21 78 1 

 

 

Tabell 8.3: Stoffdistribusjon i prosent. 

  
Kun 
papir/nett 

Fra papir til 
nett uendret 

Fra papir til 
nett redigert 

Fra nett til 
papir uendret 

Fra nett til 
papir redigert 

Papir Alle 66 14 5 1 14 

VG 73 10 3 1 13 

DB 61 16 5 3 16 

AF 64 20 3 1 14 

Nett Alle 73 10 3 1 13 

VG 79 4 4 1 13 

DB 64 13 5 1 17 

AF 74 14 1 2 9 
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Tabell 8.4: Forholdet mellom avisenes dekning av samme sak og bruken av samme 

nyhetstekster på begge plattformer. Prosent. 

  

Andel nyhetssaker 
som også dekkes på 
motsatt plattform 

Andel nyhetstekster som 
er dobbeltpublisert, enten 
uendra eller redigert 

Andel unike tekster blant 
nyheter som dekkes på 
begge plattformer  

Papir Alle 45 36 20 

VG 42 23 45 

DB 52 45 13 

AF 43 31 28 

Nett Alle 35 23 34 

VG 30 21 30 

DB 40 30 25 

AF 36 19 47 

 

 

Tabell 8.5: Fordeling av innenriks- og utenriksnyheter i prosent. Tall uten notiser i 

parentes. 

  Innenriks Utenriks Begge 

Papir Alle 55 (64) 31 (20) 14 (16) 

VG 61 (67) 24 (12) 16 (21) 

DB 51 (67) 33 (14) 17 (19) 

AF 53 (60) 36 (30) 11 (10) 

Nett Alle 55 (56) 31 (29) 14 (14) 

VG 54 (55) 33 (33) 12 (13) 

DB 51 (52) 34 (33) 15 (15) 

AF 60 (63) 26 (22) 14 (15) 

 

 

Tabell 8.6: Fordeling av hovedstoffområde i prosent av alle nyhetstekster. Tall uten 

notiser i parentes. 

  
Pol/ 
for 

Samf Krim Uly Sport Kult Øko/ 
nær 

Forb Hel Kjen Kur An 

Papir Alle 10 (15) 7 (6) 18 (20) 5 (2) 22 (22) 11 (11) 3 (4) 6 (6) 4 (6) 6 (7) 6 (1) 2 (2) 

VG 3 (3) 6 (5) 20 (19) 6 (5) 27 (34) 5 (7) 1 (2) 3 (2) 5 (9) 10 (10) 13 (2) 2 (2) 

DB 6 (9) 7 (7) 21 (33) 3 (0) 21 (16) 15 (9) 0 (0) 9 (9) 0 (0) 8 (12) 5 (0) 6 (5) 

AF 21 (28) 9 (6) 14 (12) 4 (0) 18 (15) 13 (15) 7 (9) 6 (7) 6 (7) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 

Nett Alle 13 (15) 11 (10) 17 (16) 5 (4) 23 (20) 2 (3) 4 (5) 5 (6) 1 (2) 13 (14) 5 (5) 1 (1) 

VG 16 (17) 10 (10) 20 (18) 8 (7) 13 (14) 2 (2) 5 (6) 5 (5) 0 (1) 14 (15) 6 (6) 2 (2) 

DB 9 (10) 8 (7) 19 (19) 3 (4) 23 (19) 4 (4) 0 (0) 8 (8) 2 (2) 18 (19) 4 (5) 1 (1) 

AF 14 (18) 14 (13) 12 (10) 3 (2) 31 (28) 1 (2) 6 (8) 3 (4) 2 (3) 7 (8) 5 (4) 0 (1) 
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Tabell 8.7 Prosentandel nyheter som er kodet for de respektive stoffkategoriene på nivå 

1, 2 eller 3.  

  
Pol/ 
for 

Samf Krim Uly Sport Kult Øko/ 
nær 

Forb Hel Kjen Kur An 

Papir Alle 19 19 23 6 25 16 11 9 4 15 9 4 

VG 11 15 26 8 33 9 3 5 5 17 16 4 

DB 16 11 24 4 22 27 8 12 1 21 7 8 

AF 29 25 19 5 20 14 20 11 6 9 4 1 

Nett Alle 30 25 25 7 30 6 11 11 2 23 8 3 

VG 33 24 30 10 19 6 14 9 1 21 7 3 

DB 25 22 25 4 34 11 3 13 3 31 4 4 

AF 31 27 19 5 38 3 14 9 2 19 7 1 

 

 

Tabell 8.8: Fordeling av fysisk og abstrakt nyhetsmateriale i prosent. Tall uten notiser i 

parentes. 

 

Fysisk hendelse Ab-
strakt 
for-
hold 

Uklart 

Avslutta Pågående Uklart 

Plan-
lagt 

Spon-
tan 

Uklart Plan-
lagt 

Spon-
tan 

Uklart  

Papir Alle 10 (8) 19 (11) 0 (0) 3 (1) 4 (2) 0 (0) 7 (6) 56 (68) 2 (3) 

VG 13 (12) 26 (12) 0 (0) 3 (2) 3 (3) 1 (0) 6 (5) 46 (59) 4 (7) 

DB 11 (5) 19 (12) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0) 8 (9) 59 (74) 0 (0) 

AF 7 (7) 11 (10) 0 (0) 4 (1) 5 (3) 0 (0) 8 (4) 64 (71) 1 (1) 

Nett Alle 9 (9) 22 (21) 0 (0) 5 (6) 3 (2) 0 (0) 6 (5) 53 (55) 1 (1) 

VG 9 (10) 24 (21) 1 (1) 8 (9) 2 (1) 0 (0) 6 (7) 49 (50) 2 (2) 

DB 9 (8) 25 (27) 0 (0) 4 (4) 3 (4) 0 (0) 6 (4) 53 (53) 1 (1) 

AF 10 (10) 19 (15) 0 (0) 4 (5) 4 (2) 0 (0) 6 (5) 58 (61) 1 (1) 

 

Tabell 8.9: Fordeling av journalistisk tilstedeværelse i prosent. Tall uten notiser i 

parentes. 

  
Eksplisitt på 
stedet 

Implisitt på 
stedet 

Ikke på 
stedet Uklart/begge 

Papir Alle 9 (16) 7 (11) 81 (67) 3 (5) 

VG 9 (17) 5 (7) 78 (62) 8 (14) 

DB 6 (9) 6 (9) 89 (81) 0 (0) 

AF 11 (19) 10 (16) 78 (63) 0 (1) 

Nett Alle 12 (14) 6 (7) 80 (77) 2 (3) 

VG 11 (13) 4 (5) 82 (80) 3 (4) 

DB 13 (14) 7 (7) 80 (78) 1 (1) 

AF 12 (14) 7 (9) 78 (74) 3 (3) 
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Tabell 8.10: Nyhetenes opphav i prosent. Tall uten notiser i parentes. 

  

Byrå Egen 
papir-
red. 

Egen 
nett-
red. 

VG 
papir 

VG 
Nett 

DB 
papir 

DB.no AF 
papir 

AF.no 

Papir Alle 29 (10) 42 (71) 5 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

VG 9 (0) 51 (88) 5 (3) - - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

DB 30 (7) 38 (58) 6 (9) 0 (0) 0 (0) - - 1 (0) 0 (0) 

AF 47 (19) 37 (58) 6 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - - 

Nett Alle 30 (23) 6 (7) 33 (37) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

VG 35 (27) 5 (6) 35 (40) - - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

DB 26 (20) 8 (9) 32 (36) 0 (0) 2 (2) - - 0 (0) 1 (1) 

AF 29 (21) 4 (5) 30 (36) 0 (0)  1 (1) 0 (0) 0 (0) - - 

  Andre 
medier 
papir 

Andre 
medier 
nett 

Andre 
medier 
TV/rad. 

Andre 
medier 
uklart 

Sosiale 
medier 

Sam-
pub. 

Annet/
uklart 

 

Papir Alle 3 (1) 3 (4) 1 (1) 8 (3) 0 (0) 1 (1) 7 (2) 

VG 6 (0) 5 (2) 3 (2) 14 (2) 0 (0) 0 (0) 8 (2) 

DB 1 (2) 5 (9) 1 (0) 6 (2) 0 (0) 0 (0) 14 (2) 

AF 1 (1) 1 (1) 0 (0) 5 (4) 0 (0) 2 (3) 1 (1) 

Nett Alle 1 (1) 14 (15) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 8 (7) 4 (4) 

VG 0 (0) 16 (17) 2 (2) 4 (5) 1 (2) 0 (0) 3 (3) 

DB 2 (2) 21 (23) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 6 (5) 

AF 0 (0) 6 (7) 0 (1) 2 (2) 1 (1) 23 (22) 3 (4) 

 

 

Tabell 8.11: Antall konkurrenter som dekker samme sak. Prosent. 

  Dekkes av 
0 andre 

Dekkes av 
1 annen 

Dekkes av 
2 andre 

Dekkes av 
3 andre 

Dekkes av 
4 andre 

Dekkes av 
5 andre 

Papir Alle 41 23 10 9 7 11 

VG 51 20 5 6 9 9 

DB 25 30 15 9 8 13 

AF 43 19 12 11 5 10 

Nett Alle 34 22 12 11 7 14 

VG 34 23 12 11 6 14 

DB 32 20 9 12 10 17 

AF 37 21 13 9 7 13 
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Tabell 8.12: Prosentandelen nyheter som også er dekket av en gitt konkurrent.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8.13: Gjennomsnittlig antall informasjonsbærende kilder per nyhet. Tall uten 

notiser i parentes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Tilsvarende sak 
finnes i  

Papir Alle 28 

VG 27 

DB 27 

AF 30 

Nett Alle 40 

VG 43 

DB 37 

AF 41 

  

Gjennomsnittlig 
antall kilder per 
nyhet 

Papir Alle 1,9 (2,9) 

VG 2,0 (2,9) 

DB 1,6 (2,7) 

AF 2,0 (3,0) 

Nett Alle 2,4 (2,6) 

VG 2,4 (2,7) 

DB 2,3 (2,5) 

AF 2,2 (2,5) 
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Tabell 8.14: Fordeling av kildetyper i prosent. Tall uten notiser i parentes. 

  

Prof. 
involv., 
intervju 

Prof. 
involv., 
sitert 

Uavh. 
ekspert, 
intervju 

Uavh. 
ekspert, 
sitert 

Journ., 
intervju 

Journ., 
sitert 

Menig-
mann,  
intervju 

Menig-
mann, 
sitert 

Papir Alle 36 (38) 15 (12) 11 (13) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 5 (6) 2 (1) 

VG 39 (46) 17 (10) 13 (17) 2 (1) 2 (2) 0 (0) 8 (9) 2 (0) 

DB 31 (31) 14 (12) 14 (17) 1 (1) 0 (0) 3 (3) 4 (4) 0 (0) 

AF 37 (36) 18 (13) 8 (8) 6 (7) 1 (1) 0 (0) 4 (4) 2 (3) 

Nett Alle 32 (32) 23 (22) 8 (9) 3 (3) 1 (1)  0 (0) 5 (6) 2 (2) 

VG 33 (34) 25 (25) 7 (7) 3 (3) 2 (2) 1 (1) 5 (5) 2 (2) 

DB 22 (22) 24 (24) 12 (10) 2 (2) 1 (1) 1 (0) 7 (7) 3 (3) 

AF 39 (39) 18 (17) 6 (7) 4 (5) 1 (1) 0 (0) 5 (5) 1 (1) 

  Andre 
medier 

Andre 
tekster, 
lest selv 

Andre 
tekster, 
sitert 

Lesere Uklart/ 
annet 

 

Papir Alle 8 (6) 9 (10) 0 (0) 0 (0) 8 (8) 

VG 9 (5) 6 (7)  0 (0) 0 (0) 3 (4) 

DB 9 (7) 13 (14) 1 (0) 0 (0) 12 (13) 

AF 7 (6) 10 (11) 0 (0) 0 (0) 10 (10) 

Nett Alle 9 (8) 8 (8) 2 (2) 0 (0) 7 (7) 

VG 8 (7) 7 (7) 2 (2) 0 (0) 6 (6) 

DB 9 (12) 9 (8)  1 (1)  0 (0)  10 (10)  

AF 9 (8) 9 (9) 1 (2) 0 (0) 7 (6) 

 

 

Tabell 8.15: Gjennomsnittlig antall lenker per sak, totalt og fordelt på ulike typer. 

  Lenker 
totalt 

Eget 
domene 

Andre 
medier 

Eksterne 
tekster 

Kontakt 

Nett Alle 5,5 2,9 1,4 0,3 0,9 

VG 9,3 4,7 3,4 0,2 1,1 

DB 3,1 1,4 0,4 0,3 0,9 

AF 3,3 2,2 0,2 0,3 0,7 
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Tabell 8.16: Gjennomsnittlig antall avsnitt og mellomtitler per nyhet. Tall uten notiser i 

parentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8.17: Gjennomsnittlig antall undersaker per nyhet. Tall uten notiser i parentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8.18: Primær nyhetsramme, fordeling i prosent. Tall uten notiser i parentes. 

  Fortelling 
(narr.) 

Utspill/ 
konflikt 
(arg.) 

Kritisk/ 
gravende 
(arg.) 

Referat/ 
redegjørelse 
(desk.) 

Forsknings-
resultat 
(eksp.) 

Veiledning 
(inst.) 

Annen/ 
uklart 

Papir Alle 47 (31) 24 (33) 4 (7) 18 (16) 4 (7) 2 (4) 2 (3) 

VG 47 (28) 35 (43) 3 (5) 6 (9) 6 (9) 1 (2) 3 (5) 

DB 48 (33) 18 (30) 2 (5) 24 (16) 2 (5) 6 (12) 0 (0) 

AF 45 (33) 18 (25) 6 (10) 25 (22) 4 (6) 0 (0) 2 (3) 

Nett Alle 41 (37) 34 (36) 3 (4) 15 (15) 3 (3) 2 (3) 2 (2) 

VG 41 (37) 34 (36) 3 (4) 16 (17) 3 (3) 2 (3) 1 (2) 

DB 40 (39) 33 (33) 2 (2) 15 (13) 3 (3) 6 (6) 3 (3) 

AF 42 (36) 36 (40) 3 (4) 15 (16) 3 (3) 0 (0) 2 (2) 

 

  

  
Avsnitt per 
nyhet 

Mellomtitler 
per nyhet 

Papir Alle 10,8 (18,3) 1,2 (2,2) 

VG 10,9 (18,6) 1,2 (2,2) 

DB 10,1 (19,2) 1,2 (2,3) 

AF 11,2 (17,4) 1,3 (2,1) 

Nett Alle 13,4 (14,8) 1,8 (2,1) 

VG 13,8 (15,0) 1,6 (1,9) 

DB 13,5 (14,4) 1,8 (2,0) 

AF 13,1 (15,0) 1,9 (2,4) 

  
Undersaker per 
nyhet 

Papir Alle 0,2 (0,4) 

VG 0,2 (0,4) 

DB 0,2 (0,4) 

AF 0,2 (0,4) 

Nett Alle 0,3 (0,3) 

VG 0,4 (0,4) 

DB 0,2 (0,2) 

AF 0,2 (0,2) 
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Tabell 8.19: Prosent av nyhetene som er kodet for de respektive nyhetsrammene på nivå 

1, 2 eller 3.  

  Fortelling 
(narr.) 

Utspill/ 
konflikt 
(arg.) 

Kritisk/ 
gravende 
(arg.) 

Referat/ 
redegjørelse 
(desk.) 

Forsknings-
resultat 
(eksp.) 

Veiledning 
(inst.) 

Annen/ 
uklart 

Papir Alle 63 (55) 42 (54) 5 (7) 33 (36) 7 (11) 4 (7) 2 (7) 

VG 62 (53) 46 (59) 4 (5) 24 (28) 8 (12) 5 (10) 5 (7) 

DB 70 (65) 42 (56) 4 (5) 40 (42) 9 (14) 6 (12) 0 (0) 

AF 59 (51) 39 (49) 6 (10) 37 (40) 4 (7) 0 (0) 2 (3) 

Nett Alle 62 (60) 52 (56) 5 (3) 29 (20) 4 (4) 4 (4) 3 (3) 

VG 63 (62) 49 (53) 6 (7) 35 (37) 4 (4) 4 (5) 3 (3) 

DB 61 (61) 52 (54) 3 (3) 28 (26) 4 (4) 6 (7) 4 (4) 

AF 62 (57) 53 (61) 5 (6) 25 (27) 5 (5) 1 (2) 3 (3) 

 

 

Tabell 8.20: Sitatbruk på førstesiden/fronten. Tall i prosent. 

  Forside:  
Ikke sitat 

Forside:  
Sitat i tittel 

Forside:  
Sitat i ingress 

Forside:  
Sitat i tittel og 
ingress 

Papir Alle 84 10 7 0 

VG 88 13 0 0 

DB 75 13 13 0 

AF 87 7 7 0 

Nett Alle 74 16 9 1 

VG 81 15 4 1 

DB 61 20 17 2 

AF 80 14 6 1 

 

 

Tabell 8.21: Sitatbruk i innsidetitler og -ingresser. Prosent. Tall uten notiser i parentes. 

  Sak:  
Ikke sitat 

Sak:  
Sitat i tittel 

Sak:  
Sitat i ingress 

Sak:  
Sitat i tittel og 
ingress 

Papir Alle 85 (74) 11 (19) 4 (7) 1 (1) 

VG 80 (66) 19 (33) 1 (2) 0 (0) 

DB 87 (74) 9 (16) 5 (9) 0 (0) 

AF 89 (81) 4 (8) 5 (9) 2 (3) 

Nett Alle 76 (73) 15 (17) 8 (10) 1 (1) 

VG 80 (78) 15 (16) 5 (6) 0 (0) 

DB 64 (61) 19 (20) 16 (18) 2 (2) 

AF 82 (78) 13 (16) 6 (7) 0 (0) 
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Tabell 8.22: Forekomst av ulike typer deiksis på førsteside/front. Prosent. 

  Forside: 
persondeiksis 

Forside: 
stedsdeiksis 

Forside: 
tidsdeiksis, 
dager 

Forside: 
tidsdeiksis, 
timer 

Forside: 
diskursiv 
deiksis 

Papir Alle 29 3 16 13 13 

VG 25 0 0 0 13 

DB 63 0 0 0 38 

AF 13 7 33 27 0 

Nett Alle 15 9 5 6 6 

VG 11 5 4 3 7 

DB 26 14 3 11 9 

AF 10 8 9 4 4 

 

 

Tabell 8.23: Forekomst av ulike typer deiksis i tittel og/eller ingress i selve saken. 

Prosent. Tall uten notiser i parentes. 

  Sak: 
persondeiksis 

Sak: 
stedsdeiksis 

Sak: 
tidsdeiksis, 
dager 

Sak: 
tidsdeiksis, 
timer 

Sak: 
diskursiv 
deiksis 

Papir Alle 8 (15) 4 (8) 13 (22) 8 (15) 3 (5) 

VG 12 (21) 6 (12) 13 (24) 11 (21) 5 (10) 

DB 9 (19) 5 (9) 7 (14) 7 (14) 2 (5) 

AF 5 (8) 2 (3) 17 (25) 6 (11) 1 (2) 

Nett Alle 12 (14) 6 (8) 24 (21) 9 (9) 5 (5) 

VG 8 (10) 5 (6) 32 (29) 8 (9) 4 (5) 

DB 21 (22) 10 (11) 9 (9) 9 (9) 7 (7) 

AF 9 (11) 5 (6) 27 (25) 10 (9) 3 (4) 

 

 

Tabell 8.24: Leserhenvendelse i tittel og/eller ingress på forsiden og i selve saken. Tall 

uten notiser i parentes. Prosent. 

  Forside: 
«du»/»din» 

Forside: 
imperativ 

Sak: 
«du»/»din» 

Sak: 
imperativ 

Papir Alle 16 10 3 (5) 2 (4) 

VG 13  13 4 (7) 3 (5) 

DB 50 13 6 (12) 3 (7) 

AF 0 7 1 (0) 1 (2) 

Nett Alle 4 4 4 (5) 3 (3) 

VG 4 5 4 (6) 3 (4) 

DB 7 3 6 (7) 2 (2) 

AF 2 2 2 (2) 3 (3) 
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Tabell 8.25: Fordeling av språkhandlinger i titlene på forsiden/fronten og i selve saken. 

Prosent. Tall uten notiser i parentes. 

  Forside: 
konstativ 

Forside: 
direktiv 

Forside: 
kommisiv 

Forside: 
ekspressiv 

Forside: 
kvalifisering 

Forside: 
evaluativ 

Forside: 
annen/uklart 

Papir Alle 65 13 0 0 3 0 19 

VG 50 13 0 0 0 0 38 

DB 63 13 0 0 0 0 25 

AF 73 13 0 0 7 0 7 

Nett Alle 86 4 1 1 1 7 0 

VG 88 4 1 0 1 6 1 

DB 80 6 1 3 3 8 0 

AF 90 3 1 0 1 6 1 

  Sak: 
konstativ 

Sak: 
direktiv 

Sak: 
kommisiv 

Sak: 
ekspressiv 

Sak: 
kvalifisering 

Sak: 
evaluativ 

Sak: 
annen/uklart 

Papir Alle 71 (71) 5 (6) 0 (0) 4 (7) 1 (1) 5 (8) 16 (7) 

VG 67 (67) 5 (7) 0 (0) 5 (9) 0 (0) 5 (9) 19 (9) 

DB 66 (72) 3 (5) 0 (0) 3 (7) 1 (2) 5 (9) 21 (5) 

AF 78 (75) 5 (6) 0 (0) 3 (5) 1 (2) 5 (6) 8 (8) 

Nett Alle 88 (87) 4 (4) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 5 (6) 1 (1) 

VG 89 (88) 4 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 5 (6) 0 (0) 

DB 83 (81) 5 (5) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 7 (7) 1 (1) 

AF 92 (90) 2 (3) 0 (1) 1 (2) 0 (1) 4 (4) 0 (1) 

 

 

Tabell 8.26: Bildebruk på førstesiden/fronten. Tall uten notiser i parentes. 

  Prosent forside-
henvisninger 
med bilde 

Prosent saker 
med bilde 

Gjennomsnittlig 
antall bilder per 
forsidehenvisning 

Gjennomsnittlig 
antall bilder per 
sak 

Papir Alle 81 67 (88) 1,0 1,4 (2,3) 

VG 100 73 (93) 1,5 1,6 (2,5) 

DB 88 78 (98) 1,0 1,8 (3,0) 

AF 67 53 (78) 0,7 1,0 (1,6) 

Nett Alle 93  92 (95) 1,0 1,9 (2,1) 

VG 91  92 (96) 1,1 2,3 (2,5) 

DB 98  97 (98) 1,0 2,1 (2,2) 

AF 92  87 (91) 0,9 1,4 (1,6) 
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Tabell 8.27: Andelen nyheter som har et personorientert hovedbilde. Prosent av alle 

nyheter. Tall uten notiser i parentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8.28: Andelen nyheter som har et hovedbilde fra situasjonen. Prosent av alle 

nyheter. Tall uten notiser i parentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8.29: Andel nyheter som er vinkla på en case. Prosent. Tall uten notiser i 

parentes. 

 

 

 

 

 

 

 

  Forside: person viktig 
i hovedbilde 

Sak: person viktig  
i hovedbilde 

Papir Alle 61 55 (76) 

VG 100 62 (83) 

DB 75 63 (84) 

AF 33 41 (66) 

Nett Alle 67 71 (73) 

VG 64 67 (70) 

DB 75 77 (77) 

AF 60 69 (71) 

  Forside: hovedbilde 
fra situasjonen 

Sak: hovedbilde fra 
situasjonen 

Papir Alle 32 32 (43) 

VG 50 38 (47) 

DB 38 30 (40) 

AF 20 27 (42) 

Nett Alle 31 29 (32) 

VG 32 28 (30) 

DB 32 32 (34) 

AF 29 27 (33) 

  Casevinkel 

Papir Alle 3 (6) 

VG 2 (3) 

DB 1 (2) 

AF 6 (10) 

Nett Alle 2 (2) 

VG 1 (2) 

DB 1 (1) 

AF 3 (4) 
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Tabell 8.30: Andelen nyheter som inneholder skildring. Prosent. Tall uten notiser i 

parentes. 

  Ikke skildring Egen skildring Andres 
skildring 

Både egen og 
andres 
skildring 

Uklart 

Papir Alle 86 (79) 9 (16) 4 (4) 1 (1) 1 (1) 

VG 84 (76) 12 (21) 2 (0) 1 (2) 2 (2) 

DB 89 (84) 5 (9) 5 (9) 1 (2) 1 (2) 

AF 86 (78) 10 (7) 4 (6) 0 (0) 0 (0) 

Nett Alle 87 (85) 8 (9) 5 (5) 0 (0) 1 (1) 

VG 84 (82) 9 (11) 5 (5) 1 (1) 1 (1) 

DB 87 (85) 8 (9) 4 (5) 0 (0) 1 (1) 

AF 90 (83) 5 (6) 4 (5) 0 (0) 0 (1) 

 

 

Tabell 8.31: Andelen nettnyheter med henholdsvis kommentarfelt og avstemning. 

Prosent. 

 

 

 

 

 

Tabell 8.32: Andelen nettnyheter med kommentarfelt innen ulike stoffområder. Prosent. 

  
Pol/ 
for 

Samf Krim Uly Sport Kult Øko/ 
nær 

Forb Hel Kjen Kur An 

Nett Alle 47 35 7 19 96 60 85 76 67 44 53 43 

VG 75 64 13 26 97 75 91 82 100 58 85 75 

DB 18 29 0 17 93 50 – 1 71 67 24 25 0 

AF 30 18 7 0 97 67 80 75 60 59 36 0 

 

  

                                                           
1
 Dagbladet.no hadde ingen saker om økonomi eller næringsliv i undersøkelsesperioden. 

  Kommentarfelt Avstemning 

Nett Alle 52 2 

VG 60 5 

DB 40 0 

AF 54 1 
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Tabell 8.33: Andelen nyheter som gjør bruk av fem respektive modaliteter. Prosent. Tall 

uten notiser i parentes. 

  Skrift Foto Grafikk Lyd Film 

Papir Alle 100 (100) 66 (86) 6 (10) - - 

VG 100 (100) 71 (91) 5 (7) - - 

DB 100 (100) 80 (98) 6 (12) - - 

AF 100 (100) 50 (75) 8 (12) - - 

Nett Alle 95 (94) 84 (87) 4 (4) 0 (0) 21 (23) 

VG 96 (95) 84 (90) 7 (7) 0 (0) 24 (27) 

DB 91 (90) 88 (87) 4 (4) 0 (0) 21 (23) 

AF 96 (95) 81 (84) 0 (1) 0 (0) 17 (20) 

 

 

Tabell 8.34: Fordeling av stofftyper i dobbeltpubliserte nyheter. Avvik i prosentpoeng, 

resten i prosent. 

  
Pol/ 
for 

Samf Krim Uly Sport Kult Øko/ 
nær 

Forb Hel Kjen Kur An 

Papir Totalt 10 7 18 5 22 11 3 6 4 6 6 2 

Til nett 17 7 17 3 23 4 4 3 5 14 0 2 

Avvik +7 0 -1 -2 +1 -7 +1 -3 +1 +8 -6 0 

Nett Totalt 13 11 17 5 22 2 4 5 1 13 5 1 

Til papir 10 8 23 6 25 7 4 0 0 16 1 0 

Avvik -3 -3 +6 +1 +3 +5 0 -5 -1 +3 -4 -1 

 

 

Tabell 8.35: Fordeling av fysiske og abstrakte forhold i dobbeltpubliserte nyheter. Avvik 

i prosentpoeng, resten i prosent. 

 

Fysisk hendelse Ab-
strakt 
for-
hold 

Uklart 

Avslutta Pågående Uklart 

Plan-
lagt 

Spon-
tan 

Uklart Plan-
lagt 

Spon-
tan 

Uklart  

Papir Totalt 10 19 0 3 4 0 7 56 2 

Til nett 2 9 0 2 1 0 0 85 1 

Avvik -8 -10 0 -1 -3 0 -7 +29 -1 

Nett Totalt 9 22 0 5 3 0 6 53 1 

Til papir 15 23 1 8 4 0 7 42 1 

Avvik +6 +1 +1 +3 +1 0 +1 -11 0 
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Tabell 8.36: Fordeling av nyhetsrammer i dobbeltpubliserte nyheter. Avvik i 

prosentpoeng, resten i prosent. 

  

Fortelling 
(narr.) 

Utspill/ 
konflikt 
(arg.) 

Kritisk/ 
gravende 
(arg.) 

Referat/ 
redegjør. 
(desk.) 

Forsknings-
resultat 
(eksp.) 

Veiled-
ning 
(inst.) 

Annen/ 
uklart 

Papir Totalt 47 24 4 18 4 2 2 

Til nett 12 46 10 20 8 2 2 

Avvik -35 +22 +6 +2 +4 0 0 

Nett Totalt 41 34 3 15 3 2 2 

Til papir 54 28 1 12 1 0 4 

Avvik +13 -6 -2 -3 -2 -2 +2 

 

 

Tabell 8.37: Gjennomsnittlig antall meningsbærende kilder i ulike former for 

distribusjon. Tall uten notiser i parentes.  

 

  Gjennomsnittlig antall kilder per nyhet 

Papir Totalt 1,9 (2,9) 

Til nett uten endringer 4,3 (4,3) 

Til nett med endringer 2,8 (3,1) 

Fra nett uten endringer 3,0 (3,0) 

Fra nett med endringer 1,7 (2,9) 

Nett Totalt 2,4 (2,6) 

Til papir uten endringer 1,9 (1,9) 

Til papir med endringer 2,6 (2,7) 

Fra papir uten endringer 4,2 (4,2) 

Fra papir med endringer 3,2 (3,2) 
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Vedlegg 3  

Verbalteksten i VGs saker om Marte Krogh (kapittel 9) 
 

 

Åpningssaken, papir: 
 

Marte Kroghs oppfordring til norske mammaer: 

Ta dere sammen og tren mer! (9.1.2013) 
 

Av SHAZIA SARWAR, SYNNØVE ÅSEBØ og STELLA BUGGE 

 

Den motebevisste fiolinisten og rikmannsfruen Marte Krogh (37) opprører Kvinne-Norge. 

 

I et oppsiktsvekkende intervju med magasinet Mamma oppfordrer Krogh blant annet nybakte mødre til å trene 

mer. Selv har hun datteren Sofia (9 md.) med kjendisinvestor Jan Haudemann-Andersen (54). Til bladet forteller 

Krogh om hvordan hun takler hverdagen med personlig trener, vaskehjelp og au pair - og sier at altfor mange 

mammaer gir opp når de får barn.  

     – Det tror jeg ikke er sunt. Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må bare ta seg 

sammen, sier Krogh til bladet.  

     Intervjuet har satt sinnene i kok - både i kommentarfeltet til saken på mamma.no og i sosiale medier. Nå 

reagerer også kjendis-mødre på Kroghs oppfordring om å ta seg sammen.  

     – Mammaer bør ikke ta seg sammen. De BØR ingenting, sier Lisa Tønne, komiker og tobarnsmor.  

 

Lov til å snakke høyt  

– Jeg visste jo at det fantes damer med sånne holdninger, men jeg visste ikke at de fikk lov til å snakke høyt av 

mannen sin, sier Tønne.  

     Også Eli Rygg (57), som ble hele Norges barne-tv-tante da hun ledet «Portveien 2» på NRK på 80-tallet, 

reagerer på Marte Kroghs uttalelser.  

     – Tenk så mange som er nødt til å jobbe åtte til fire. I de fleste liv er det ikke rom for å ta seg sammen, slik 

Marte Krogh mener at mødre skal gjøre. Det er en alvorlig overgripende oppfordring for mange, sier Eli Rygg. 

 

Venter med jobb  

Krogh har au pair og vaskehjelp, samtidig som hun er hjemmeværende mor. Hun har ikke planer om å jobbe 

fulltid med det første.  

     – Mange av venninnene mine har ikke hjelp, eller, de har selvfølgelig vaskehjelp, men ikke hjelp med 

babyen, sier Krogh til Mamma.  

     – Jeg synes det er deilig å slippe å tenke på jobb, det er jo mange som begynner i jobb igjen når barna er ni 

måneder. Det er jeg glad jeg slipper. Jeg hadde ikke vært klar i det hele tatt.  

     Det er ikke første gang Krogh og Jan Haudemann-Andersen vekker oppsikt i media.  

     Han er nummer 135 på Kapitals «riking-liste» med en anslått formue på 1,3 milliard kroner, og vakte stor 

oppsikt da han i 2008 uttalte til VG at han ikke liker å se menn som triller barnevogn. I Mamma-intervjuet 

bekrefter Krogh at mannen aldri skifter bæsjebleier eller triller datteren.  

 

Mennene hjemme  

– Jeg har alltid vært utearbeidende og mine menn vært hjemme. I dag har de flotte forhold til barna våre. At Jan 

Haudemann-Andersen ikke vil trille vogn, og at Marte Krogh syns det er greit, er så fjernt fra mitt og mange 

andres liv, sier Eli Rygg.  

     – Jeg ville aldri giftet meg med en sånn mann. Jeg var så heldig å bli adoptert bort fra et land med 

sånne holdninger, sier Lisa Tønne.  

     For enkelte har det omdiskuterte intervjuet til Marte Krogh vært nyttig.  

     – Det gjorde meg godt å få lese artikkelen, jeg blir mer takknemlig for mitt lille, rike liv, sier trebarnsmoren 

Rygg.  

     Også kjendis-mammaene innrømmer å ha benyttet seg av vaskehjelp.  
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     – Jeg har vaskehjelp en gang hver andre uke. Jeg kjøper meg ut av den ordentlige vaskingen og slipper å 

irritere meg over det, sier Lisa Tønne  

     Men å sette bort ungene til au pair er ikke aktuelt, hverken for Eli Rygg eller Lisa Tønne.  

     – Jeg vil jo gjerne bo på et slott med mange tjenere, men en au pair som jeg overlater ungene til, vil jeg 

ikke. Jeg vil være sammen med barna mine, jeg, sier komikeren.  

  

FORSTÅR TIDSKLEMMA  

Marte Krogh skjønner at det kan være vanskelig for yrkesaktive småbarnsmødre å presse inn tid til 

trening.  

– Poenget mitt er at trening gir overskudd. Jeg vet hvor slitsomt det er å trene når man sover lite på grunn av 

barnet og har forståelse for at det blir for mye for småbarnsmødre med flere barn og faste jobbtider å trene i 

tillegg, sier Krogh til VG.  

     Hun har ikke har fulgt med på reaksjonene som intervjuet har avstedkommet i sosiale medier.  

     – Jeg har ikke en ni til fire jobb, men jeg jobber jo for det. Jeg er musiker, sier hun og legger til at hun er 

privilegert som kan være sammen med datteren nesten hele tiden.  

– Min mann og jeg ønsket ikke noen pappaperm løsning, men han er ikke mindre sammen med datteren sin av 

den grunn.  

 

REAKSJONER PÅ TWITTER  

Marthe Krogh sier mødre må ta seg sammen. Som hj.værende med hushjelp, au pair og hjelp av mor vet hun 

hvor skoen trykker for de fleste  

@JaBuvik  

Saken om Marte Krogh i #Mamma er virkelig om livet på Solsidan. Hun jobbet til hun var 4 mnd gravid. 

Virkelighetsfjern og irrelevant.  

@MariellLia  

Det er fint at du har funnet et system som fungerer for deg, Marte Krogh, men ikke påstå at det er det eneste 

rette. Ta deg sammen sjæl!  

@idabren8  

   

Undertittel: Provoserer i Mamma-intervju 

 

Bildetekst hovedbilde: MAMMA MIA! Marte Krogh forteller om livet med Sofia (9 md.) i den siste utgaven av 

bladet Mamma. Foto: NINA RUUD 

 

Bildetekst 2: FY FELA! Eli Rygg og Lisa Tønne lar seg ikke imponere av Marte Kroghs uttalelser. Foto: NILS 

BJÅLAND OG SIMEN GRYTØYR 

 

 

Oppfølgingssak 1, papir: 

 

Prøv dette, Marte! (10.1.2013) 
 

Av SHAZIA SARWAR, SYNNØVE ÅSEBØ og ERIK BIRKELAND (foto) 

LESJA/OSLO (VG) Heidi Thorsplass (37) er blant tusener som reagerer på Marte Kroghs refs av 

småbarnsmødre. Selv har hun knapt tid til trening.  

Sosiale medier koker. Debatten raser. Få norske familier har råd til vaskehjelp, au pair og personlig trener. 

Fiolinisten Marte Kroghs oppfordring til småbarnsmødre i magasinet «Mamma», om å ta seg sammen og trene 

mer, blir ikke pent mottatt av norske mødre og fedre.  

     – Slik er ikke hverdagen til en helt vanlig familie i det hele tatt. Hvordan kan en person med personlig trener, 

au pair og vaskehjelp, be mødre ta seg sammen? spør småbarnsmoren Heidi Thorsplass.  

 

Går i ett  

Hun og ektemannen Jan Olav Thorsplass (39), er begge lærere. I tillegg driver de gård og tar seg av sine 

tre barn på ett, fire og syv år.  

    – Personlig trener og treningssenter finnes ikke her jeg bor. Vi kunne kanskje ha au pair, men det vil vi ikke 

ha, sier mammaen.  

– Hadde du likt å ha vaskehjelp?  
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– Det hadde jeg selvsagt likt å ha, sier trebarnsmoren før hun tar seg av ett år gamle Eirin som nettopp har falt på 

gulvet.  

     Familien fra Lesjaverk har sin egen oppslagstavle hvor måneden er planlagt i detaljer.  

     Det må til for å få kabalen til å gå opp, mener de.  

     – Jeg klager ikke. Vi har selv valgt å få tre barn, men hverdagen er hektisk og består stort sett av praktiske 

gjøremål, som man må igjennom. Lager jeg ikke matpakker kvelden før, blir det en veldig hektisk morgen dagen 

etter, sier Heidi Thorsplass.  

 

To jobber  

Ektemannen jobber heltid som lærer, men har også ansvaret for fjøset hver fjerde helg – i tillegg til å ta seg av 

jordene, brøyting og vedlikehold.  

     – Men jeg får tid til å skifte bleier og trille vogn. Men håndveske holder jeg ikke, der går grensen, ler Jan 

Olav Thorsplass.  

     – Mannen til Marte Krogh kan godt begynne å trille vogn, oppfordrer han.  

     Mammaen prøver å legge inn litt trening her og der, men det er ikke alltid mulig når timeplanen er 

tettpakket, og prioriteringen er å ligge foran:  

     – Dette livet kunne Marte Krogh ha forsøkt et par uker, og vist meg hvordan hun hadde fått tid til trening. Ja, 

jeg trener, men det kan gå flere uker mellom hver gang, sier trebarnsmoren.  

     Som småbarnsforeldre flest, blir det lite tid til egenpleie og hobbyer. Hverdagen handler om å få tid til 

alt.  

     – Du har alltid noe du skal rekke, noe du skal gjøre. Vasker du ikke klesvask to ganger hver dag, så har det 

hopet seg opp til helgen. Jeg prøver å ikke la meg stresse, men blir jo stresset innimellom. Det viktigste er å 

planlegge på forhånd, sier Heidi Thorsplass.  

 

Går ikke opp  

Dårlig samvittighet gnager selv hos en dobbeltarbeidende småbarnsmor, uten ekstern hjelp.  

     – Jeg har jo valgt å få barna mine, de er nok vekk fra hverandre og oss når de er i skole og barnehage. Så på 

kvelden er det en selvfølge at jeg er sammen med dem. Man får dårlig samvittighet om man er for mye borte, 

sier småbarnsmoren.  

     Hun forstår det massive opprøret mot Marte Kroghs oppfordring:  

     – Jeg tror de fleste blir irritert på et utsagn om å ta seg sammen. De aller fleste vil jo helst trene. Det er 

allerede et voldsomt fokus på kropp og trening, men kabalen går rett og slett ikke opp, sier Thorsplass.  

 

Bildetekst hovedbilde: FULL FART: Det er mye som må gjøres i en familie hvor begge foreldrene jobber som 

lærere i tillegg til at de driver gård og har tre barn å ta seg av. 

 

Bildetekst 2: INFOTAVLE: Heidi Brynhildsen Thorsplass viser fram oppslagstavlen - med foto - hvor måneden 

er planlagt i detalj. 

 

Bildetekst 3: ALLE FEM: Heidi Brynhildsen Thorsplass (37) sier hun selvsagt skulle likt å ha vaskehjelp. Her 

med hele familien, mannen Jan Olav Thorsplass (39), Live (7), Eirin (1) og Vebjørn (4). 

 

Faktabokser: 76 % av de spurte mennene mener foreldre i norske husstander deler hovedansvaret for barna. 6 

av 10 kvinner mener det samme. 2 av 10 av kvinnene svarer at de selv har hovedansvaret, mot under 1 av 10 av 

mennene. Kilde: InFact for VG 

 

11 % av de spurte sier de ville hatt au pair i husstanden om de hadde hatt råd til det. Menn og kvinner tilnærmet 

samstemte i dette spørsmålet. Kilde: InFact for VG 

 

30 % av mennene mener at norske mødre trener for lite. 1 av 10 av kvinner er av samme oppfatning. 3 av 10 

menn og 4 av 10 kvinner mener mødre ligger på et passe nivå. Kilde: InFact for VG 

 

[Sitatene fra VG.no i høyremargen er utelatt her, siden jeg ikke analyserer dem spesifikt.]  
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Oppfølgingssak 2, papir: 

 

Tar Marte i forsvar (10.1.2013) 
Toppsjef og trebarnsmor etterlyser saklig debatt 

 

Av SHAZIA SARWAR 

 

Anita Krohn Traaseth er sjef i Hewlett-Packard, har tre barn og jobber 70-timers uker, uten au pair. Hun 

mener Marte Krogh får ufortjent mye kritikk.  

 

Hun blogger om ledelse – av livet – ikke bare jobben. Hun reagerer sjelden på debatter som oppstår i sosiale 

medier, men nå kan hun ikke la være.  

     «Jeg kjenner ikke Marte Krogh, har aldri møtt henne og det jeg leser om hennes livssituasjon er radikalt 

annerledes enn min, men jeg har ingen behov for å dømme henne uti fra min kontekst», skriver Anita Krohn 

Traaseth (41) på sin blogg.  

– Kan du forklare det voldsomme oppstyret rundt uttalelsene fra Marte Krogh?  

– I 2013, kan vi ikke la folk velge det livet de ønsker å leve? Hvorfor denne kollektive heksejakten på Marte 

Krogh? Vi skal ikke være for raske til å dømme. Vi skal ikke bruke ord som «airhead». Det er helt uakseptabelt, 

sier administrerende direktøren i Hewlett-Packard.  

     På bloggen bedyrer hun at hun ikke er «flink pike», slik mange tror.  

     Trebarnsmoren har tre døtre på fem, elleve og 18 år. Hun klarer seg gjennom hverdagen uten ekstern hjelp.  

     – Jeg har en helt annen livsstil. Jeg jobber opptil 70 timer i uken, tjener mer enn min mann, har ikke hjelp i 

huset og har tre barn. Enkelte spør meg hvorfor jeg ikke har au pair, men det er et individuelt valg og vi får det 

til på vårt vis.  

     Også andre tar Marte Krogh i forsvar, blant annet journalist, økonom og forfatter Kathrine Aspaas:  

     – Dette dreier seg om ren misunnelse. Når en ung, vakker og suksessfull kvinne uttaler seg, har vi lett for å 

angripe. Jeg må si at jeg også løftet et øyenbryn av hennes kommentar om at vi bør trene. Grunnen er jo at jeg 

vet at hun har rett, jeg vil bare ikke bli fortalt hvordan jeg skal leve av en ung og slank fiolinist, sier Aspaas til 

mamma.no.  

     Mannen til Traaseth jobber som foreningsleder og lobbyist.  

     Traaseth vil ikke dømme de som har au pair, eller penger til å skaffe seg hjelp. Hun tar ikke Krogh sin 

oppfordring om å ta seg sammen og trene mer, personlig.  

     Hun trener et par ganger i uken og er fornøyd med det. Hun etterlyser dog en saklig debatt.  

     – Jeg tror ikke Marte Krogh mener at norske kvinner skal ta seg sammen. Det er ikke oppfordringen om mer 

trening som opprører folk, men at hun lever et liv vi ikke kan relatere oss til. Her er det janteloven som slår ut, 

men jeg forstår interessen rundt tematikken, sier Traaseth.  

     – I går raste debatten. Flere tusen delte saken på sosiale medier, hva sier det deg?  

     – Den massive responsen er et signal på at man har funnet seg en man kan kaste seg over og slenge dritt om. 

Vi gir henne ikke en sjanse når vi kaller henne finansfrue.  

 

FORSKER: DETTE ER ET MORALSK MINEFELT  

Sakene om Marte Krogh deles i rekordfart på nettet. Kulturforsker Hilde Danielsen er ikke overrasket.  

– Hun beveger seg inn i et moralsk minefelt. I Norge liker vi ikke at folk skal fortelle oss hvordan vi bør leve 

livene våre. Privatlivet vil vi definere selv. Jeg tror mange av reaksjonene er rent instinktive. Å si «ta deg 

sammen» fra hennes privilegerte posisjon – det provoserer, sier kulturforsker ved Uni Rokkansenteret, Hilde 

Danielsen til VG.  

     Hun mener at å ha au pair samtidig som man er hjemme på fulltid er såpass unorsk at det er med på å vekke 

oppsikt.  

     – Noen vil hevde at de som klager bare er misunnelige?  

     – Ja, i forhold til rikdommen kan det stemme, men dette går også andre veien. Mange har uttrykt at de er 

glade for ikke å ha det slik.  

     VGs sak om Marte Krogh hadde i går kveld blitt delt rundt 20000 ganger på VG Nett, noe som er et svært 

høyt tall. Saken er en av de mest delte på VG Nett noen gang.  

     Ifølge sosiale medier-ekspert og ansvarlig for leserinvolvering i VG, Øyvind Solstad, deler vi de sakene som 

vi er veldig opptatt av, samt kuriøse saker.  

     – Denne saken er en kombinasjon; viktig og kuriøs. Folk har en mening om det som de legger til når de poster 

på Facebook. Jeg tror jeg har sett den 20-30 ganger på min egen Facebook i dag, men også «Ok, nå har vi vel 

diskutert den rike damen nok»-statusoppdateringer.  
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Bildetekst hovedbilde:IKKE FLINK PIKE: Trebarnsmoren og administrerende direktør i Hewlett-Packard, 

Anita Krohn Traaseth, mener Marte Krogh er sjanseløs i den heksejakten hun nå er utsatt for. Foto: BERIT 

ROALD 

 

Faktabokser: 50/50 Norske par er delt i spørsmålet om kvinner og menn bør ha samme eller forskjellige 

oppgaver i hjemmet. 4 av 10 mener fordelingen bør være lik. 5 av 10 norske menn mener det bør være 

forskjellig, mot litt over 4 av 10 kvinner, som mener det samme. Kilde: InFact for VG  

 

41 % av norske kvinner kunne tenke seg å ha vaskehjelp i husstanden om de hadde hatt råd til det. 31 prosent av 

mennene sier de kunne tenke seg det samme. Kilde: InFact for VG 

 

 

Oppfølgingssak 3, papir: 

 

Kjære Marte Krogh (10.1.2013) 
 

Denne kommentaren har jeg faktisk ikke tid til å skrive.  

 

Jeg skal nemlig skrive ferdig et stort intervju, sier jeg.  

     Det kan du gjøre i morgen, sier en mannlig sjef med vaskehjelp og au pair.  

     Ok, men jeg skal hente i barnehagen om litt, sier jeg.  

     Ja, men kan du ikke skrive ferdig etter at barna har lagt seg da.  

     Tjoo, men jeg sliter med leggingen om dagen, sier jeg litt spakere.  

 

Femåringen er nemlig fortsatt hyper etter jula og hyler «slemme mamma!» når jeg sier at hun må legge seg. 

Toåringen har vært syk (som vanlig) og har vent seg til å legge seg i voksensenga – med enten meg eller 

samboeren min. I barnehagen har de sikkert latt ham sove for lenge, så det kan ta halvannen time å få lurt ham 

inn i søvnen.  

     Ja, men da har du jo hele kommentaren, da, sier sjefen.  

     Planen var egentlig å trene i går. Men det ble ikke tid.  

 

Du ber meg og andre mødre ta oss sammen, alle har da tid til å trene om man bare tar seg sammen, sier du. 

     Hvorfor skal jeg høre på en med personlig trener, au pair og vaskehjelp – som attpåtil ikke jobber? Som har 

en mann som ikke skifter bleier eller triller vogn?  

     Vil du høre litt mer om hvorfor det ikke ble noe av den treningen?  

     Jo da, jeg jobbet noen timer over og kom hjem akkurat i tide til å være med på leggingen. «Nice», sa mannen, 

«da tar vi hver vår».  

     Det ble femåringen på meg. Hun var giret etter å ha vært på turn og i tillegg funnet et glass med julekaker 

som ingen så at hun hadde gått løs på etter middag. Eller middag? Mannen min serverte eggerøre og brød siden 

jeg ikke kom hjem.  

     Hva spiser dere til middag, Marte Krogh? Lager mannen din mat?  

 

Treningen utgikk dessverre, for femåringen sovnet først i 21.30-tiden – etter en runde med «Pulverheksa», tre 

runder med «Spire ung», et par doturer, et vannglass, leking i senga, og ja, noen tomme trusler fra en sliten mor. 

     Jeg er så lei av alle bloggere og kjendiskvinner som utad perfeksjonerer morsrollen til det ytterste.  

     Dere som skriver om hjerteformede egg og brødskiver med pålegg skåret ut i bokstaver, om kakebakingidyll, 

om perfekte pikniker uten mas og grining og om treningsturer én måned etter fødselen.  

     Dere som får massevis av mødre til å tenke at de må jo være totalt mislykka – siden de aldri fikk tatt den 

treningsturen, faktisk ikke én gang i løpet av hele permisjonen, og i alle fall ikke det første året med barnehage 

og full jobb.  

 

For vi andre, vi jobber, vi henter, leverer, lager middag, rydder, setter på vasker, vi kjefter, vi stresser på jobb, 

vi stresser hjem fra jobb – for å rekke det vi vil ha tid til: Barna!  

     Vi vil ha tid til å leke, kose, prate og tulle før det blir natt og en ny dag – der alt starter igjen. Så si da ikke at 

jeg heller burde trent!  

 

Ja, så satt jeg der i går kveld, da. I sofaen med et stort glass rødvin (og jeg legger ikke på noe ekstra nå, altså) – 

beina rett ut. Barna sov, vaskemaskinen gikk for fullt, oppvaskmaskinen for andre gang, alt yttertøyet lå klart til 

neste dag, tusjen var vasket bort fra gulvet etter toåringens kunstneriske utfoldelse.  
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     Klokken var 22.15. Ikke verst, tenkte jeg. Og kom på at jeg ikke hadde spist middag. Dermed tok jeg det siste 

som var igjen av et butikkbakt brød (å nei, hva skal barna ha i matpakken i morgen?) og lagde meg to feite 

ostesmørbrød med ketchup, salami, ekstra gulost og alt.  

 

Burde jeg trent? Fra klokken 22.15 til 23? Tatt mageøvelser på gulvet, spist salat og lagt meg på oppadgående 

adrenalin?  

     Nei, jeg burde ikke det! Jeg burde spise ostesmørbrød, drikke rødvin og se på en god TV-serie.  

     Det burde du også gjøre en gang iblant!  

 

Bildebyline: Camilla Norli 

 

 

Oppfølgingssak 4, papir: 
 

Mamma-debatten  

I tidsklemma? Her er ekspertenes beste tips til en bedre hverdag med barna. 

Nyt tiden -still krav (11.1.2013) 
 

Av SHAZIA SARWAR og SYNNØVE ÅSEBØ 

 

Fiolinist og milliardærfrue Marte Krogh åpnet for alvor mamma-debatten da hun i et intervju med 

magasinet Mamma fortalte om sin hverdag med personlig trener, au pair og vaskehjelp.  

Psykolog, professor og familieterapeut Frode Thuen ønsker debatten velkommen.  

     – Det er interessant med en debatt med tydelige motsetninger og fronter. Dette er med på å bidra til mer 

oppmerksomhet på mammarollen, sier Thuen til VG.  

     – Litt støy er bra, da blir vi mer bevisste på hva vi gjør.  

     Thuen er en av fem eksperter som gir sine beste mammaråd i VG i dag – for dem som kjenner tidsklemma 

presse ekstra hardt på.  

 

FIRLINGMAMMAEN  

Navn: Silje Omgård  

Råd: Nyt tiden – og forbered barna på det som skal skje.  

     – Barna skal vite at mamma alltid er der. Dette med å ha tid til seg selv har jeg lagt litt bort. Jeg har mest 

fokus på ungene, og passer på å nyte det. Det er ikke så lenge til den tiden der de ikke lenger vil sitte på fanget, 

men heller være ute og leke, og være mer selvstendig, sier Silje Omgård som er alenemamma til firlingene Nora, 

Sarah, Isabelle og Ida (4 år).  

     – Mitt råd er å alltid være i forkant, slik skaper man seg noen pusterom. Forbered barna på hva som skal skje i 

morgen og om ti minutter, så går ting lettere i hverdagen. Og så er alltid Facebook en fin måte å holde det sosiale 

ved like.  

 

DEN PERSONLIG COACHEN  

Navn: Ingeborg Roald  

Råd: Senk forventningene  

     – Vi har ofte forventningene til egen rolle og barnets utvikling skrudd altfor høyt. Vi legger listen over hva vi 

mener vi bør klare veldig ubevisst etter det som står i media, det naboen eller familien gjør, i stedet for å se på 

oss selv om eget utgangspunkt, sier Ingeborg Roald som har ti års erfaring som personlig coach.  

     – Det barn trenger er foreldre som er i balanse. Når man snakker om mer tid til trening, at man må spise 

sunnere og slike ting, så blir det bare enda flere krav som må oppfylles før man virkelig kan roe ned og kose seg. 

 

FAMILIETERAPEUTEN  

Navn: Frode Thuen  

Råd: Vær proaktiv  

     – Mitt råd er å kjenne etter og å være proaktiv. Man må ta tak i utfordringene før man mister fotfestet. Det er 

mange som biter tennene sammen, og skal klare alt på egen hånd, sier psykolog og familieterapeut Frode Thuen. 

     – Mange har et «flink pike»-syndrom, som også gjelder når de blir mødre. Vær realistisk i forhold til hva som 

lar seg gjennomføre, i stedet for å prøve å gape over mer enn det som er mulig å gjennomføre. Har man en 

partner er det viktig å stille krav om at han avlaster mor. En del partnere er litt for lite flinke til det.  

 

FETT-REDAKTØREN  

Navn: Charlotte Myrbråten  
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Råd: Etterstreb et koselig hjem, ikke et perfekt hjem  

     – Med økt likestilling i familien løftes også byrden litt vekk fra mor. Far er en like god omsorgsperson som 

mor. Del på både arbeid og omsorg. Ikke la deg stresse over at ting er litt på halv tolv tidvis, det er helt greit det. 

Et perfekt hjem er ikke nødvendigvis et koselig hjem, sier Charlotte Myrbråten, redaktør i det feministiske 

magasinet Fett.  

     – Mitt råd er at far også bidrar med det kjedelige, så får mor mer tid til det morsomme. Dette er noe mor og 

far må løse sammen for å få dagene til å gå opp.  

 

DEN MODERNE PAPPAEN  

Navn: Petter Kihlman (31)  

Råd: Våg å stille krav til oss gutta!  

     Peter Kihlman (31), tekstforfatter og pappa til Gustav (11 md.), startet bloggen «pappahjerte», og har vunnet 

mange hjerter, etter skildringene av pappalivet. Selv beskriver han seg som en «tøff kar med pappahjerte av 

karamellpudding».  

     Han blogget selvsagt også om debatten som har rast.  

     – Norske mødre jobber seg halvt i hjel for barna sine allerede. Jeg har fått så mye mer respekt for mødre etter 

selv å ha fått barn.  

     – I dag sov jeg hos lillegutt, sånn at mor kunne få sovet ut. Det er jo mer jobb, enn at man skal klare å 

håndtere det alene, sier han.  

     Han gir gjerne stalltips til alle vordende og nybakte fedre i samme slengen:  

     – Om du tror du har hatt mye klesvask tidligere, tro om igjen. Hvis du tror du kan ligge på sofaen hele 

dagen og spise ostepop dagen etter et julebord, kommer du til å gå på en stygg smell, sier Kihlman.  

     – Det er en litt moderne innstilling at menn tør å være åpne, og tar litt til orde for nære familieverdier.  

     31-åringen har ikke alltid vært barnekjær.  

     – Jeg kunne rett og slett ikke fordra dem. Men så skjedde det noe, det var som et knepp i hjernen fra første 

sekund jeg fikk se min sønn, sier han.  

     Han lar seg provosere av mamma-debatten, fordi han mener den skaper uoppnåelige idealer.  

     – Det finnes ikke supermennesker der ute. Det er ingen som kan jobbe 80-timers uker og trene 5 ganger i 

uken, uten at det går utover noe. Det er rett og slett er regnestykke som ikke går opp. Derfor bør man ta det andre 

sier med en klype salt.  

     Peter Kihlman har opplevd overveldende positiv respons på bloggen sin.  

     – Fedre må bidra til å ta unna det verste presset. Ta over arbeidsoppgaver. For det er viktig å huske at du er 

ikke en god far, bare fordi du har fått barn.  

     – Men hva er rådet ditt til mødrene?  

     – Rådet mitt er: Norske mødre må tørre å stille krav til oss gutta!  
 

Bildetekst 1: SPISETID: Silje Omgård må planlegge godt for å få hverdagen med firlingene Nora, Sarah, 

Isabelle og Ida (4 år) til å gå opp. Foto: STEINAR FIGVED/TV2 

 

Bildetekst 2: Foto: DINUTVIKLING.NO 

 

Bildetekst 3: Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN 

 

Bildetekst 4: Foto: PRIVAT 

 

 

Notis: PAPPA KREVER LO-BEKLAGELSE  

Torsdag gikk LO-nestleder Gerd Kristiansen hardt ut mot Marthe Kroghs treningstanker. «Det er en hån mot 

hardt arbeidende kvinner», sa hun, blant mye annet. Det falt Kroghs far, Hans Erik Hoberg, tungt for brystet. VG 

har fått tilgang til en e-post han sendte Kristiansen på torsdag, med kopi til LO-leder Roar Flåthen.  

     «Det du siteres på er faktisk en hån mot hardt arbeidende Marte Krogh og det er du som nestleder i LO som 

uttaler deg «sjokkerende og skammelig». Hoberg krever også en unnskyldning.  

     Men LO-toppen angret intet når VG snakket med henne: – Jeg har ingenting å be om unnskyldning for.  
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Dementi, papir: 
 

VG beklager overfor Marte Krogh (1.2.2013) 
I bladet Mamma nummer 11, 2012, ga Marte Krogh et lengre intervju om hvordan hun opplever å være mor. I 

intervjuet gjengis følgende passasje:  

     – Liker du å trene?  

     – Nei, jeg synes det er helt jævlig. Både å trene og etterpå.  

     Hun synes hun ser altfor mange mammaer som gir opp når de får barn.  

     – Det tror jeg ikke er sunt. Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må bare ta seg 

sammen.  

 

I en artikkel i VG 9. januar som omhandlet intervjuet i Mamma, var tittelen «Marte Kroghs oppfordring til 

norske mammaer: Ta dere sammen og tren mer!».  

     På VG Nett samme dag var tittelen «Finansfrue Marte Krogh: Ta dere sammen og tren mer!»  

     VG ser at tittelen gir inntrykk av at Marte Krogh har sagt det som står i tittelen. Hun har ikke formulert seg 

slik. VG beklager å ha tolket utsagnet «man må jo bare ta seg sammen» til å bety at Marte Krogh løfter en 

pekefinger mot andre kvinner, uten å spørre henne om det var det hun mente.  

     I løpet av dagen 9. januar ga Krogh beskjed til VG om at hun mente seg feilsitert. Denne opplysningen kom 

ikke på trykk, noe den selvsagt burde gjort. Det beklager vi.  

     Sakene i VG skapte stor debatt. I den grad VGs tittel førte til debatt på et uriktig grunnlag, beklager vi det og 

den belastningen det har medført for Krogh.  

 

Bildetekst: Foto: NINA RUUD 

 

 

 

Åpningssaken, nett: 

Finansfrue Marte Krogh: Ta dere sammen og tren mer! (9.1.2013) 

Av Shazia Sarwar , Synnøve Åsebø og Stella Bugge 

 

(VG Nett) Den motebevisste fiolinisten og rikmannsfruen Marte Krogh (37) opprører Kvinne-Norge. 
 

I et oppsiktsvekkende intervju med magasinet Mamma oppfordrer Krogh blant annet nybakte mødre til å trene mer. 

Selv har hun datteren Sofia (9 md.) med kjendisinvestor Jan Haudemann-Andersen (54). 

 

Til bladet forteller Krogh om hvordan hun takler hverdagen med personlig trener, vaskehjelp og au pair - og sier at 

altfor mange mammaer gir opp når de får barn. 

 

- Det tror jeg ikke er sunt. Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må bare ta seg sammen, 

sier Krogh til bladet. 

 

Intervjuet har satt sinnene i kok - både i kommentarfeltet til saken på mamma.no og i sosiale medier. Nå reagerer 

også kjendis-mødre på Kroghs oppfordring om å ta seg sammen. 

 

- Mammaer bør ikke ta seg sammen. De BØR ingenting, sier Lisa Tønne, komiker og tobarnsmor. 
 

Hvordan kombinerer du trening og småbarn? Si din mening her! 
 

- Jeg visste jo at det fantes damer med sånne holdninger, men jeg visste ikke at de fikk lov til å snakke høyt av 

mannen sin, sier Tønne. 

 

Også Eli Rygg (57), som ble hele Norges barne-tv-tante da hun ledet «Portveien 2» på NRK på 80-tallet, reagerer 

på Marte Kroghs uttalelser. 

 

 - Tenk så mange som er nødt til å jobbe åtte til fire. I de fleste liv er det ikke rom for å ta seg sammen, slik Marte 

Krogh mener at mødre skal gjøre. Det er en alvorlig overgripende oppfordring for mange, sier Eli Rygg. 

 

http://www.vg.no/profil/?u=8002
http://www.vg.no/profil/?u=5824
http://www.vg.no/profil/?u=48
http://www.mamma.no/mammaliv/livet-p%C3%A5-solsiden
http://www.vg.no/protokoll/?pid=1353
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Venter med jobb 
 

Krogh har au pair og vaskehjelp, samtidig som hun er hjemmeværende mor. Hun har ikke planer om å jobbe fulltid 

med det første. 

 

- Mange av venninnene mine har ikke hjelp, eller, de har selvfølgelig vaskehjelp, men ikke hjelp med babyen, sier 

Krogh til Mamma. 

 

- Jeg synes det er deilig å slippe å tenke på jobb, det er jo mange som begynner i jobb igjen når barna er ni måneder. 

Det er jeg glad jeg slipper. Jeg hadde ikke vært klar i det hele tatt. 

 

Det er ikke første gang Krogh og Jan Haudemann-Andersen vekker oppsikt i media. 
 

Han er nummer 135 på Kapitals «riking-liste» med en anslått formue på 1,3 milliard kroner, og vakte stor oppsikt 

da han i 2008 uttalte til VG at han ikke liker å se menn som triller barnevogn. I Mamma-intervjuet bekrefter Krogh 

at mannen aldri skifter bæsjebleier eller triller datteren. 

 

Mennene hjemme 
 

- Jeg har alltid vært utearbeidende og mine menn vært hjemme. I dag har de flotte forhold til barna våre. At 

Jan Haudemann-Andersen ikke vil trille vogn, og at Marte Krogh syns det er greit, er så fjernt fra mitt og 

mange andres liv, sier Eli Rygg. 
 

- Jeg ville aldri giftet meg med en sånn mann. Jeg var så heldig å bli adoptert bort fra et land med sånne holdninger, 

sier Lisa Tønne. 

 

For enkelte har det omdiskuterte intervjuet til Marte Krogh vært nyttig. 

 

- Det gjorde meg godt å få lese artikkelen, jeg blir mer takknemlig for mitt lille, rike liv, sier trebarnsmoren Rygg. 

 

Også kjendis-mammaene innrømmer å ha benyttet seg av vaskehjelp. 

- Jeg har vaskehjelp en gang hver andre uke. Jeg kjøper meg ut av den ordentlige vaskingen og slipper å irritere 

meg over det, sier Lisa Tønne 

 

Men å sette bort ungene til au pair er ikke aktuelt, hverken for Eli Rygg eller Lisa Tønne. 

 

- Jeg vil jo gjerne bo på et slott med mange tjenere, men en au pair som jeg overlater ungene til, vil jeg 

ikke. Jeg vil være sammen med barna mine, jeg, sier komikeren. 

 

Forstår tidsklemma 

 

Marte Krogh forstår at det kan være vanskelig for yrkesaktive småbarnsmødre å presse inn tid til trening. 

 

- Poenget mitt er at trening gir overskudd. Jeg vet hvor slitsomt det er å trene når man sover lite på grunn av 

barnet og har forståelse for at det blir for mye for småbarnsmødre med flere barn og faste jobbtider å trene i 

tillegg, sier Krogh til VG. 

 

Hun har ikke har fulgt med på reaksjonene som intervjuet har avstedkommet i sosiale medier. 

 

- Jeg har ikke en ni til fire jobb, men jeg jobber jo for det. Jeg er musiker, sier hun og legger til at hun er 

privilegert som kan være sammen med datteren nesten hele tiden. 

 

- Min mann og jeg ønsket ikke noen pappapermløsning, men han er ikke mindre sammen med datteren sin av 

den grunn. 

Bildetekst hovedbilde: MAMMA MIA: Marte Krogh forteller om livet med Sofia (9 måneder) i den siste 

utgaven av Mamma. FOTO. Nina Ruud, Mamma 

http://e24.no/jobb/hvilken-kvinne-oensker-seg-en-mann-som-tar-pappaperm/20124556
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Bildetekst 2: Eli Rygg. FOTO: Nils Bjåland, VG 

Bildetekst 3: REAGERER: Komiker Lisa Tønne lar seg ikke imponere av Marte Kroghs uttalelser. FOTO: 

Simen Grytøyr, VG 

 

 

Oppfølgingssak 1, nett: 

Støtter Kroghs mammautspill (9.1.2013) 

Av Fredrik Svendsen 

(VG Nett) Marte Kroghs mammautspill har skapt skarpe reaksjoner blant leserne. Skuespiller Sølje 

Bergmann støtter venninnen fullt ut.  

Finansfrue og fiolinist Marte Krogh mener småbarnsmødre må ta seg sammen og trene. 

 

- Jeg er helt enig med Marte. Det Marte prøver å sette fingeren på, er at det gis så mange unnskyldninger der ute. 

Når man er gravid for eksempel tenker mange at du kan ta på deg mannens skjorte og spise hva du vil, men det 

er helt feil. Mange går opp mye under graviditeten, og da må man ta seg selv i nakken og gjøre noe med det, sier 

skuespiller Sølje Bergmann. 

 

Hva mener du, bør småbarnsmødre ta seg sammen? 

 

Skuespilleren har tre små barn i alderen ett til fem år med ektemannen, skuespiller Stig Henrik Hoff. Hun har 

tidligere gått kraftig ut mot unge mødre som ikke prioriterer barna sine nok. Hun er selv hjemmeværende, og tok 

seg i likhet med Krogh tid til å trene av seg de ekstra kiloene som fulgte av svangerskapet. 

 

- Jeg tok meg selv i nakken og trente masse. Er du misfornøyd med vekten, så tren eller spis annerledes. Jeg 

skjønner at det er vanskeligere for noen, men hvis man ønsker forandring er kun en selv som må ta ansvar, sier 

Bergmann. 

 

Sterke reaksjoner 

 

Mange av VG Netts lesere er svært kritiske til Kroghs uttalelse. Flere reagerer på at Krogh kommer med dette 

utspillet samtidig som hun er hjemmeværende og får hjelp fra au pair og vaskehjelp. 

 

«Såklart, hadde jeg hatt råd til vaskehjelp og au pair, rett og slett kjøpt meg goder, så hadde kanskje jeg hatt tid 

til trening. Krogh kan prøve mine sko for noen dager, 3 barn fra 1-5 år, og ikke vaskehjelp eller barnepass, så er 

jeg spent på hvordan hun løser å trene med en hau med barn og plikter, og gjerne en 100% + jobb i 

tillegg.»,skriver Marie (25) fra Harstad. 

 

«Begynn å jobb fullt, vær med ungen, tren HARDT og vask huset ditt sjøl. Og slutt å lev på den stakkars gubben. 

DA først kan vi snakkes Marte!», skriver Jeanette (33) fra Ski. 

 

Men blant kritikerne finnes det også flere som er enige med finansfruen. 

- Jeg tenker at hun har rett i at småbarnsmødre bør trene mer. Det er viktig for å få overskudd i hverdagen, man 

blir også en bedre mor av å ha overskudd ved å ha mer energi til ungene, sier Anne-Marit Haukø fra Trondheim 

som er mor til tre år gamle Milla Louise Haukø Olsen. 

 

Hun er en av over hundre lesere som har delt sin mening om finansfrue og fiolinist Marte Kroghs mammautspill 

http://www.vg.no/profil/?u=8527
http://www.vg.no/protokoll/?pid=1353
http://www.vg.no/protokoll/?pid=1353
http://www.vg.no/protokoll/?pid=1353
http://www.vg.no/protokoll/?pid=1353
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på VG Nett. Saken har også fått over nærmere 500 kommentarer via Facebook. 

 

- Det er viktig å bestemme seg for trening på forhånd. Å tenke at i kveld skal jeg ut og jogge eller i kveld skal jeg 

en tur på treningsstudioet. Et annet godt tips er å avtale med venninner og trene i lag, sier Haukø som selv er i 

full jobb og får lagt inn flere treningsøkter samtidig som hun er småbarnsmor. 

 

Startet treningsgruppe for mødre 
 

Maria Severinsen fra Rygge i Østfold startet sommeren 2012 sin egen «Barsel camp» der mødre samles for å 

trene en gang i uken. 

Severinsen er enig med Krogh at enkelte småbarnsmødre trenger å ta seg sammen. 

 

- Jeg tenkte at dette er helt riktig. Jeg tenker også at en del småbarnsmødre må skjerpe seg litt og ta seg selv i 

nakken. Men jeg har full forståelse for at enkelte er presset på tid, hvis man er alenemor med et par fem 

seksåringer så er det veldig begrenset hva man får til, sier Severinsen. 

 

Akkurat det å ta seg i nakken, var det som fikk Severinsen til å starte treningsgruppen i Rygge. Hun oppfordrer 

unge foreldre til å planlegge hverdagen sin enda litt bedre for å få tid til en treningstur. 

- Det er så mye man kan gjøre som ikke handler om flere timer på et treningssenter. Man kan bare ta på seg et 

par gode sko og være ute en halv time. Man får gjort ekstremt mye bare på den tida, sier Severinsen. 

 

Hun mener trening er viktig ikke bare for den som trener, men også de rundt. 

 

- Blir man for stillesittende går det utover helsen. Skal man klare å henge med i svingene med en aktiv krabat, så 

trengs det et lite grunnlag. Man trenger ikke å sikte på å være maratonløperen, men kan legge det opp etter sin 

egen livsstil. Å utfordre seg selv med pust og puls et par tre ganger i uka, kan gi deg flere år med levetid samt 

mer energi, sier Severinsen.  

Bildetekst hovedbilde: TO SMÅBARNSMØDRE: Her er Marte Krogh og venninnen Sølje Bergmann avbildet 

sammen på premieren av filmen «Skyfall» i oktober i fjor. Bergmann støtter Krogh i at norske småbarnsmødre 

må ta seg sammen. FOTO: FRODE HANSEN/VG 

Bildetekst 2: STØTTE KROGH: Småbarnsmor Anne-Marit Haukø fra Trondheim mener hennes medmødre må 

trene mer. FOTO: PRIVAT 

Bildetekst 3: BARNETRENING: Maria Severinsen (t.v.) startet sin egen treningsgruppe for småbarndsmødre i 

Rygge i Østfold. Her med treningsvenninnen Jeanine Roer. FOTO: PRIVAT 

 

Oppfølgingssak 2, nett: 

Marte Kroghs samboer: Et velmenende råd (10.1.2013) 

Av Gunn Kari Hegvik og Sigrid Helene Svendsen 

(VG Nett) Jan Haudemann-Andersen (54) mener samboeren Marte Krogh (37) er misforstått.  

Kroghs uttalelse om at alt for mange mødre gir opp når de får barn, har satt sinnene i kok hos mange. 

 

- Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må bare ta seg sammen, sier den motebevisste 

fiolinisten i et intervju med bladet «Mamma». 

 

Flere har reagert på uttalelsene, blant annet komiker og tobarnsmor Lisa Tønne: 

 

- Mammaer bør ikke ta seg sammen. De BØR ingenting, sa Tønne til VG i går. 

http://www.vg.no/protokoll/?pid=1353
http://www.vg.no/profil/?u=964
http://www.vg.no/profil/?u=5661
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072330
http://www.mamma.no/mammaliv/livet-p%C3%A5-solsiden
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- Jeg visste jo at det fantes damer med sånne holdninger, men jeg visste ikke at de fikk lov til å snakke høyt av 

mannen sin. 

 

- Er feilsitert 
 

Jan Haudemann-Andersen, som ifølge Kapital har en anslått formue på 1,3 milliard kroner, mener samboeren har 

blitt misforstått. 

 

- VG har feilsitert Marte. Hun har aldri sagt «ta dere sammen». Hun har sagt «man må ta seg sammen» med 

henvisning til seg selv for å orke og trene. Der har det blitt en misforståelse, sier Haudemann til VG. 

 

Paret har datteren Sofia (9 md.). 

 

- I en intervjusituasjon er det lett å glemme de som av forskjellige grunner ikke har samme mulighet eller ork til 

å ta fatt på trening. Som for eksempel alenemødre med flere barn og eller kvinner med lang arbeidstid. Det 

skjedde vel her, og det var ikke hensikten. 

 

- Rådet var velment, men kan virke provoserende. Det var ikke hensikten, sier han. 

 

Investoren sier at Krogh ikke er den første som har nevnt at folk bør trene mer. 

 

- Dette var et forsøk på å si at når man ikke har sovet om natten, så er det slitsomt å trene. Men at dersom man 

finner ork til det, så gir det overskudd. Det var ment som et tips til andre mødre, sier han, og legger til at det å 

trene kan gjøre at man føler seg bedre: 

 

- Jeg merker selv noen ganger at jeg ikke har lyst til å trene, men at hvis jeg først gjør det, så gir det overskudd. 

 

- Provosert 
 

Haudemann-Andersen har selv kjent hvordan det er å stå midt i stormen da han i 2008 sa at han ikke ville trille 

barnevogn. I tillegg til tre barn fra tidligere forhold, har han nå en datter på ni måneder sammen med Krogh. 

 

- Jeg ser henne hver dag, sikkert nok like mye som andre fedre ser sine barn. Det er veldig hyggelig. 

 

- Jeg var nybakt far da Audun Lysbakken ville tvinge småbarnsfedre til å ta pappapermisjon. Jeg ble provosert 

over at han skulle bestemme hvordan vi disponerer vårt liv. Han skal ikke få diktere vårt liv med hensyn til 

barnet, sier han. 

 

- Forstår du at det er lettere for Krogh, som har vaskehjelp, au-pair og ingen åtte til fire-jobb, å trene, enn for 

andre? 

 

- Jo, det er det sikkert. Men dette er sagt ut fra hennes utgangspunkt, sier Haudemann-Andersen. 

 

Selv sier han at han har treningsrom på kontoret, som han benytter fire-fem ganger i uka. 

 

- Passer ikke å ta pappaperm 
 

- Hvor mye ser du for deg å delta i din datters fritidsaktiviteter? 

 

- Jeg har flere barn, og har ligget i telt sammen med barna da barnehagen var på tur. Jeg deltar nok like mye som 

andre fedre. Poenger er at for oss så passer det ikke å ta pappapermisjon, sier han, og sier at han føler med par 

som ikke ønsker det, men som av økonomiske grunner blir tvunget inn i en løsning med pappapermisjon. 

 

- Tror du det er mange som er i den situasjonen? 

 

- Ja, det tror jeg, hvor verken mor eller far ønsker at far skal være hjemme.  

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=193705
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=193705
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Bildetekst hovedbilde: STØTTER SAMBOEREN: Jan Haudemann-Andersen mener Marte Krogh har blitt 

misforstått. Her er han sammen med samboeren da den britiske ambassaden i Oslo feiret dronning Elizabeths 

diamantjubileum 4. juni i fjor. Foto: Mattis Sandblad, VG 

Avstemningsboks: Hva mener du? Er du enig med Marte Krogh? 

 Ja, norske småbarnsmødre burde være mer aktive. 

 Nei, det kan ikke forventes at norske småbarnsmødre skal få tid til mer trening.  

 

 
Oppfølgingssak 3, nett: 

1 av 3 menn mener mødre trener for lite (10.1.2013) 
Ekspert: Kan skyldes slankepress  

 

Av Eva-Therese Grøttum 

 

(VG Nett) Når norske kvinner har fått barn, bør de komme seg på trening litt oftere, mener hver tredje 

mann. 

 

Debatten har rast i sosiale medier etter at fiolinist Marte Krogh uttalte at norske småbarnsmødre burde ta seg 

sammen og trene mer. 

 

En InFact-måling gjennomført for VG viser at 30 prosent av norske menn er enige: norske mødre trener for lite! 

 

- Det er veldig interessante tall. Spesielt når man vet at kvinner gikk forbi menn i hvor mye de trener allerede på 

nittitallet, sier professor i idrettssosiologi ved NTNU, Jorid Hovden til VG. 

 

34 prosent av mennene mener norske mødre trener nok, mens 32 prosent er usikre. 

 

Slankepress 

Hovden tror det stadige presset i media om å være slank og sterk kan bidra til å forklare tallene. 

- Vi ser jo det presset som kommer nå etter jul. En ny trend er at kvinner skaldrive med styrketrening. 

Hvis man skal ha muskler og være tonet, så må man trene mye. Så det kan handle om et endret syn på 

hvordan kvinner skal se ut, sier hun. 
 

Samtidig tror hun mange menn ønsker at nybakte mødre skal få tid til seg selv. 

 

- For en som nettopp har født og er litt i ammetåka kan treningen bli et viktig frirom for å hente seg inn og skape 

balanse i hverdagen, sier hun. 

 

Hovden peker på at småbarnsmødre flest er veldig aktive fordi de har høy hverdagsaktivitet - de forbrenner 

mange kalorier på husvask, følge barn til skole og fritid og å være med på aktiviteter med barna. 

 

- Sånn sett er de kanskje de som har minst behov for organisert trening. Men trening kan også være en måte for å 

koble av og samle ny energi, sier hun. 

 

Hvordan får du tid til både barn og trening? Del din historie! 
 

Det tror også postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO, Helen Aarseth. 

 

- Jeg tror det henger sammen med økt stressnivå. Det blir fremstilt som at trening er en luksus som man skal ha 

tid til i tillegg til å reise og være med venner. Men jo mer du jobber, jo mer du trenger du å trene for å takle 

stresset, sier hun. 

 

- Dårlig samvittighet 
 

http://www.vg.no/profil/?u=1262
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072378
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072330
http://pluss.vg.no/2012/12/04/1044/1044_20299091
http://www.vg.no/protokoll/?pid=1353
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I undersøkelsen oppgir 10 prosent av både menn og kvinner at de ikke trener på grunn av tidsklemma. 44 

prosent sier at de gjerne skulle trent mer. 
 

Men bare 12 prosent av kvinnene mener at norske mødre trener for lite. 

 

- Mange kvinner har dårlig samvittighet for at de ikke trener, og oppgir dermed at de ikke trenger det like mye. 

Samtidig er det jo kvinnene selv som kjenner på egen kropp og hva de har behov for. Mange har lite overskudd, 

og trening krever at man har noe å gi, sier professor Jorid Hovden. 

 

Flere treningssentre tilbyr egne programmer for nybakte mødre. Hovden tror de har sett dette er et nytt 

markedssegment å tjene penger på. 

 

- Det er en gruppe som har vært lite representert på treningssentrene til nå, sier hun. 

 

I undersøkelsen er det ikke spurt om norske småbarnsfedre trener nok. 

 

- Hva tror du norske kvinner ville svart på det? 

 

- Gjennomsnittsvekten øker mer for menn enn for kvinner, så i det perspektivet skulle man tro at 

kvinnene var like opptatt av det. Kvinner er mer vant til å bli sett av mannens blikk, de er ikke like 

sosialisert til å se på mannen på samme måte. Men det er stadig mer fokus også på mannsidealet, sier hun. 

 

Bildetekst hovedbilde: BABYTRENING: Ti prosent av norske kvinner sier de ikke har tid til å trene på grunn 

av tidsklemma, viser InFacts undersøkelse for VG. For noen er mammatrening løsningen. Illustrasjonsfoto: 

Hannes Eichinger/Microstock 

 

Bildetekst 2: INTERESSANT: NTNU-professor i idrettssosiologi Jorid Hovden synes tallene er spennende. 

Foto: NTNU SVT/Nils Heldal 

 

Faktaboks: Fakta om undersøkelsen 

 Undersøkelsen er utført av InFact Norge AS for VG ved hjelp av automatiske telefonintervjuer.  

 1046 personer er spurt i undersøkelsen. Feilmargin er på 2,9 prosent  

 

 

Oppfølgingssak 4, nett: 

 

LO-topp: - Hån mot hardt arbeidende kvinner (10.1.2013) 
  

Av Bjørn Haugan , Jonas Tjersland og Stella Bugge 

(VG Nett) Fiolinist og rikmannsfrue Marte Krogh (37) får så hatten passer av LOs fremste kvinnelige 

leder, Gerd Kristiansen.  

- Det Krogh sier er sjokkerende og skammelig. Det er helt utrolig at hun sitter på sin grønne gren, med aupair og 

vaskehjelp, og kritiserer andre. Det er et hån mot hardt arbeidende kvinner, sier Kristiansen. 

 

VG Nett gjenga i går et intervju med Krogh i magasinet Mamma. 

 

Den anerkjente fiolinisten og samboeren til investor og milliardær Jan Haudemann-Andersen (54) forteller 

hvordan hun takler hverdagen med personlig trener, vaskehjelp og au pair - og sier at altfor mange mammaer gir 

opp treningen når de får barn. 

 

- Det tror jeg ikke er sunt. Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må bare ta seg 

sammen, sier Krogh til bladet. Hun har en datter på ni måneder med Haudemann-Andersen. 

 

Hvordan får du tid til barn og trening? Del din historie her! 

http://www.vg.no/profil/?u=72
http://www.vg.no/profil/?u=733
http://www.vg.no/profil/?u=48
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072330
http://www.mamma.no/mammaliv/livet-p%C3%A5-solsiden
http://www.vg.no/protokoll/?pid=1353
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- Må ha en lønn å leve av 

 

- Virkeligheten for norske kvinner er nok en del annerledes enn å ha vaskehjelp og aupair. Svært mange av 

landets kvinner er dobbeltarbeidende eller i deltid, som gjør det fordi de må ha en lønn å leve av. Når de kommer 

hjem er det middag, barnestell, vasking som gjelder for mange. Da kan ikke det komme en kvinne fra den grønne 

gren og angripe dem fordi de ikke finner tid til å trene nok. Pokkers frekkhet, tordner Kristiansen som er en av to 

hovedfavoritter til å overta som LO-leder etter Roar Flåthen i mai. 

 

Les også:Støtter Marte Kroghs mammautspill 

 

Trener ikke 

 

- Når du er utearbeidende er realiteten for svært mange kvinner at de knapt får dagen til å strekke til. At de i 

tillegg får beskjed om å skjerpe seg, spesielt når man blir eldre, av en kvinne som nyter godt av trener, au pair og 

vaskehjelp, blir for dumt, sier Kristiansen. 

 

- Hvor ofte trener du? 

 

- Jeg har ikke tid. 

 

- Har du aldri trent? 

 

- Nei, jeg har aldri trent. Jeg har andre måter å hente energi på. 

 

Marte Krogh mener hun er feilsitert i dagens VG, og sier hun også mente seg selv da hun sa at man må ta seg 

sammen for å komme seg på trening. Haudemann-Andersen tar også samboeren i forsvar. 

 

Til LO-toppen har Krogh følgende kommentar: 

 

- Mener hun at musikeryrket ikke kan sidestilles med annet arbeid? skriver hun i en sms. 

 

- Forsiktig med å rådgi 

Høyre-leder Erna Solberg sier man skal være svært forsiktig med å gi andre slike råd. 

 

- Det kan oppleves som urettferdig. Hvis folk er fornøyd med seg selv, trenger de ikke fortelle andre hva de skal 

gjøre, sier Solberg, som legger til og ler: 

 

- For oss over 50 er det viktig å forebygge benskjørhet. Da er trening og muskler viktig. 

 

- Hva gjør du? 

 

- Jeg trener vekter. 

 

Det gjør ikke investor og milliardær Jens Ulltveit-Moe hver dag. 

 

Han er en av de som i hvert fall indirekte forsvarer Marte Krogh. 

 

- Det kan være at samfunnet blir rikere ved at høykompetente kvinner får hjelp hjemme. Slik skapes arbeid 

hjemme og utdannede kvinner får tid til å bruke sine krefter til beste for samfunnet.  

 

Bildetekst hovedbilde: ANGREP: Gerd Kristiansen er en av favorittene til å bli ny LO-leder til våren. Hun satte 

seg ned i går og angrep Marte Krogh på Facebook. Foto: Terje Bringedal 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10063262
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072378
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072409
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Bildetekst 2: TID TIL TRENING: Marte Krogh mener småbarnsmødre må ta seg tid til å trene. Her fra ELLEs 

sommerfest i Oslo juni 2012. Foto: Frode Hansen 

 

Bildetekst 3: FORSIKTIG: Høyre-leder Erna Solberg mener man bør være forsiktig med å rådgi andre. Foto: 

Terje Bringedal 

 

Lenkeboks: VG Nett følger 

 Foreldre og barn 

 
 

 
 

Oppfølgingssak 5, nett: 

Margrethe Geelmuyden forsvarer Krogh: - Hva om disse hadde sagt det samme? 

(10.1.3013) 
 

Av Mads A. Andersen 

(VG Nett)Tidligere freestylekjører Kari Traa og langrennsløper Marit Bjørgen kunne sagt det samme 

som Marte Krogh uten bli kritisert.  

Det sier Margrethe Geelmuyden som mener Marte Kroghs milliardærekteskap trigger folk til «å spy ut dritt» 

etter fiolinistens oppspill til debatt om mødre og trening. 

 

- Jeg liker ikke når folk blir plaget og det synes jeg Marte blir nå. Det lett å kaste dritt på folk som ser vellykket 

ut, sier forfatter og skribent Margrethe Geelmuyden til VG Nett. 

 

Hun kjenner ikke Krogh personlig, men har møtt henne i flere selskaper. Etter en massiv debatt i aviser og på 

sosiale medier det siste døgnet tar hun småbarnsmoren i forsvar. 

 

«Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må bare ta seg sammen», sa Marte Krogh i et 

intervju med bladet Mamma. 

 

Uttalelsen har satt fyr på sosiale medier og hisset på seg en rekke småbarnsmødre.  

Les hele intervjuet i Mamma her. 

 

- Hva hvis Kari Traa eller Marit Bjørgen hadde sagt det samme? Hvordan ville folk reagert da? Som et sunt tips 

fra sunne forbilder? Fordi Marte er gift med en milliardær, er det visst lettere for folk å kritisere henne, sier 

Margrethe Geelmuyden. 

 

Hvordan kombinerer du trening og små barn? Si din mening her! 

 

- Bør ingen ting 

 

Til Mamma forteller Krogh om hvordan hun takler hverdagen som nybakt mamma med personlig trener, 

vaskehjelp og au pair - og sier ifølge magasinet at altfor mange mammaer gir opp når de får barn. 

 

- Mammaer bør ikke ta seg sammen. De BØR ingenting, sier Lisa  

Tønne, komiker og tobarnsmor. 

 

http://www.vg.no/nyheter/spesial.php?id=174
http://www.vg.no/profil/?u=1243
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072330
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072330
http://www.mamma.no/mammaliv/livet-p%C3%A5-solsiden
http://www.vg.no/protokoll/?pid=1353
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Les også:Slik får du flatere mage 

 

- Jeg visste jo at det fantes damer med sånne holdninger, men jeg visste ikke at de fikk lov til å snakke høyt av 

mannen sin, sier Tønne. 

 

- Godt av å trene 

 

Margrethe Geelmuyden er av en annen oppfatning. 

 

- For meg handler det ikke om hva hun har sagt i Mamma. Jeg reagerer på hvor mye fordommer folk har overfor 

Marte Krogh fordi hun er gift med en milliardær. Det definerer ikke henne som menneske. Jeg har hørt Marte 

Krogh spille fiolin. Hun er en virtuos fiolinist. Hun er en dyktig dame, hun er vakker og hun er rik. Det trigger 

visst folk voldsomt å spy ut dritt, sier hun. 

 

- Mener du at småbarnsmødre bør ta seg sammen og trene? 

 

- Alle mennesker har godt av å trene og bli glad av å trene, men dette vet alle, svar Geelmuyden. 

 

Kontroversielt par 

 

Det er ikke første gang Krogh og Jan Haudemann-Andersen vekker oppsikt i media. 

 

Han er nummer 135 på Kapitals «riking-liste» med en anslått formue på 1,3 milliard kroner, og vakte stor 

oppsikt da han i 2008 uttalte til VG at han ikke liker å se menn som triller barnevogn. 

 

I Mamma-intervjuet bekrefter Krogh at mannen aldri skifter bæsjebleier eller triller datteren.  

Bildetekst hovedbilde: FORBILDER: Tidligere freestylekjører og Skal vi danse-vinner Kari Traa og 

langrennsløper Marit Bjørgen. Foto: HARALD HENDEN og GEIR OLSEN 

 

Bildetekst 2: SYNGER UT: Margrethe Geelmuyden tar Marte Krogh i forsvar. Her sammen med ektemannen 

Hans Geelmuyden under Petter Stordalens 16. mai fest i Choice-kjedens hovedkvarter Oslo i 2011. Foto: 

SCANPIX 

 

Bildetekst 3: MAMMA MIA: Marte Krogh forteller om livet med Sofia (9 måneder) i den siste utgaven av 

Mamma. Foto: FOTO. Nina Ruud, Mamma 

 

Avstemningsboks: Hva mener du? Er du enig med Marte Krogh? 

 Ja, det er viktig at norske småbarnsmødre holder seg aktive. 

 Nei, det kan ikke forventes at norske småbarnsmødre har tid til mer trening 

 Jeg er usikker  

 

 

Oppfølgingssak 6, nett: 

Pappa-Krogh krever unnskyldning av LO-topp (11.1.2013)  
** - Marte har vært en meget hardt arbeidende kvinne 

** Kristiansen: Jeg har ingenting å beklage!  
 

Av Tim Peters og Mads A. Andersen 

(VG Nett) LO-nestleder Gerd Kristiansen gikk torsdag hardt ut mot Marte Krogh. Nå krever pappa Hans 

Erik Hoberg at hun gjør helomvending.  

http://www.vektklubb.no/artikkel/trening/slik-faar-du-flatere-mage-20321668
http://e24.no/jobb/hvilken-kvinne-oensker-seg-en-mann-som-tar-pappaperm/20124556
http://www.vg.no/profil/?u=1243
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Debatten rundt Marte Krogh, den anerkjente fiolinisten og samboeren til investor og milliardær Jan Haudemann-

Andersen (54), har rast siden hun i bladet «Mamma» fortalte hvordan hun takler hverdagen med personlig trener, 

vaskehjelp og au pair. 

 

Hun sa også at altfor mange mammaer gir opp treningen når de får barn. 

 

- Det Krogh sier er sjokkerende og skammelig. Det er helt utrolig at hun sitter på sin grønne gren, med aupair og 

vaskehjelp, og kritiserer andre. Det er en hån mot hardt arbeidende kvinner, sa nestleder i LO, Gerd Kristiansen, 

i et intervju med VG på torsdag. 

 

Hun omtalte videre Kroghs utspill som «pokkers frekkhet» og mente at «virkeligheten for norske kvinner er nok 

en del annerledes enn å ha vaskehjelp og au pair». 

 

Det falt i særdeles dårlig jord hos Marte Kroghs far, Hans Erik Hoberg. VG har fått tilgang til en epost han 

torsdag ettermiddag sendte til Kristiansen, med kopi til LO-leder Roar Flåthen. I den går han hardt ut mot 

nestlederen, som nylig kunngjorde at hun ønsker å bli leder i LO: 

«Det du siteres på er faktisk en hån mot hardt arbeidende Marte Krogh og det er du som nestleder i LO som 

uttaler deg «sjokkerende og skammelig»! - Tenk på konsekvensen av det av det du sier - og hvordan det 

innvirker på Marte», skriver faren og fortsetter: 

 

«Du bør snarest beklage dette både i VG og ikke minst gi en tilbakemelding til Marte Krogh». 

 

Hvordan kombinerer du trening og småbarn? Si din mening her! 

 

«Du uttaler deg bombastisk om et tidligere LO-medlem» 

 

Faren peker på at Krogh føler at uttalelsene hennes ble tatt ut av kontekst da de ble gjengitt fra bladet Mamma. 

Hun mener tittelen på den første saken hos VG «Ta dere sammen og tren mer», gir feil inntrykk av sitatet «man 

må bare ta seg sammen». 

I eposten skriver Hoberg: 

 

«Du uttaler deg bombastisk om et tidligere LO-medlem - og jeg tviler på om du har lest artikkelen i bladet 

«Mamma» i sin helhet før du kommer med uttalelser som: «Hån mot hardt arbeidende kvinner» og «Det Krogh 

sier er sjokkerende og skammelig». 

 

Faren reagerer spesielt på hvordan Kristiansen virker å sette Krogh opp mot «hardt arbeidende kvinner». Han 

skriver at Krogh begynte å spille fiolin som 5-åring, og begynte å jobbe fulltid som musiker som 16-åring: 

 

«Hun meldte seg inn i Norsk Musikerforbund - tilknyttet LO - og ukependlet til Bergen for å spille/vikariere (les 

arbeide) i Bergen Filharmonien», skriver han i eposten. 

 

Hudfletter LO-toppen 

 

Faren peker videre på at Krogh ikke tok seg fri, selv da en yrkesskade tvang henne til å ta en pause fra musikken: 

 

«Istedenfor å leve på trygd, etablerte hun motebutikken "KOMA" i Oslo. Etter flere år med 10-12 timers 

arbeidsdager, var «KOMA» blitt til 3 butikker med ca. 15 ansatte». 

 

Konklusjonen hans er klar: 

 

«Marte har vært en meget hardt arbeidende kvinne gjennom 20 år - men som «dessverre» har hatt suksess med 

sitt arbeid». 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072330
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072389
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10063262
http://www.vg.no/protokoll/?pid=1353
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Hoberg, som selv er sivilingeniør, går videre til å hudflette Kristiansen for uttalelsene om at Krogh har au pair: 

 

«Nå er datteren hennes 1 år - og det er vel akseptert at «vanlige» arbeidstagere tar ett års mammapermisjon. Det 

har ikke Marte gjort. Hun har daglig øvet 3-4 timer på sitt instrument og holdt flere solokonserter ultimo 2012». 

 

«Det at de har en au pair i heimen (som maks har lov til lettere husarbeid 5 timer pr. dag) skyldes at hennes 

samboer også har to mindreårige sønner i husholdningen. Marte har selvfølgelig selv tatt seg av alt stell med sin 

datter, med amming og lange våkenetter. (Det kommer faktisk frem i artikkelen)». 

 

- Har ingenting å beklage 

 

LO-nestleder Gerd Kristiansen er ikke klar for å beklage noe som helst, når VG ringer henne torsdag kveld. 

 

- Det jeg får i eposten er livshistorien til datteren hans. Den har ikke stått i bladet Mamma. Det jeg har lyst til å si 

er at du løfter ikke pekefingeren mot andre uten å bli imøtegått, sier hun og fortsetter: 

 

- Jeg har ingenting å be om unnskyldning for. Jeg har sagt hva mine medlemmer føler om å få pekefingeren 

løftet mot seg. Det å be andre trene, det gjør man bare ikke. At hun mener seg feilsitert av VG kan ikke jeg svare 

for. 

 

Kristiansen avviser farens påstand om at det var feil av henne å sette Krogh opp mot «hardtarbeidende kvinner». 

 

- Jeg mener uttalelsene hennes, slik de blir fremstilt, er en hån. Å sitte med vaskehjelp og au pair og be damer 

kommer seg ut i skauen er provoserende. Han har trukket det jeg har sagt ut av sin sammenheng, svarer 

Kristiansen. 

 

- Faren peker på at Krogh har vært et betalende medlem av LO i mange år. Er det rart av deg å angripe henne? 

 

- Om det hadde vært et nåværende medlem som uttalte seg slik, så hadde ikke det betydd noe for saken. Hun gjør 

helt sikkert en fremragende jobb som musiker, og det krever helt sikkert sin tid, men det innvirker ikke på at hun 

hever pekefingeren. 

 

- Hva svarer du faren? 

 

- Jeg regner med at dette intervjuet er et svar. Han ber meg beklage. Jeg har sagt hva jeg mener om pekefingeren 

til datteren hans. 

 

- Flåthen er inneforstått med utspillet 

 

LO-leder Roar Flåthen har altså fått en kopi av eposten, men Kristiansen frykter ikke å få en reprimande. 

 

- Han er fullstendig innforstått med at jeg har gått ut. Jeg kan ikke tenke meg at dette blir noen intern debatt hos 

oss. 

 

En lang rekke samfunnstopper og kjendiser har gått ut både mot og for Kroghs uttalelser. Blant dem er Kroghs 

ektemann, milliardær Jan Haudemann-Andersen, som i 2008 skapte oppsikt ved å si at han ikke liker å se menn 

som triller barnevogn. 

 

Marte Krogh ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG.  

Bildetekst hovedbilde: ANGRER INTET: Nestleder i LO, Gerd Kristiansenm, angrer på ingen måte på at hun 

slaktet uttalelsene fra Marte Krogh. Foto: Frode Hansen/VG 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072480
http://e24.no/jobb/hvilken-kvinne-oensker-seg-en-mann-som-tar-pappaperm/20124556
http://e24.no/jobb/hvilken-kvinne-oensker-seg-en-mann-som-tar-pappaperm/20124556
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Bildetekst 2: TID TIL TRENING: Marte Krogh mener småbarnsmødre må ta seg tid til å trene. Her fra ELLEs 

sommerfest i Oslo juni 2012. Foto: Frode Hansen 

 

Bildetekst 3: STØTTER KONA: Jan Haudemann-Andersen fotografert i hagen foran huset sitt i 2008, da han 

uttalte til VG at han ikke liker å se menn trille barnevogn. Foto: Simen Grytøyr 

 

Lenkeboks: VG Nett følger 

 Foreldre og barn 

 

 

 

Oppfølgingssak 7, nett: 

Marte Krogh på kjendisfest etter mamma-debatt (15.1.2013) 
** Unngikk pressen på Stordalens storslagne hotellfest 

** - Selv har jeg ikke klart å trene, sier Ellen Arnstad  

 

Av Martine Lunder 

 

(VG Nett) Etter forrige ukes debatt om småbarnsmødre og trening dukket Marte Krogh (37) opp på 

kjendisfest på Tjuvholmen, men debatten ville hun ikke snakke om. 

 

Tirsdag kveld samlet en rekke finansfolk og kjendiser seg for å feire åpningen av Petter Stordalens nye 

luksushotell. Blant dem var kjendisfiolinist Marte Krogh og milliardær-samboeren Jan Haudemann-Andersen. 

 

Den siste tiden har debatten rast både i VG og i sosiale medier etter at Krogh uttalte at norske småbarnsmødre 

burde ta seg sammen og trene mer i et intervju med magasinet «Mamma». 

 

Svarte ikke 

Krogh ville imidlertid ikke kommentere debatten da hun møtte VG tirsdag kveld. Hun og ektemannen kom etter 

at all presse bortsett fra VG hadde gått, og dørene inn til festen hadde stengt. Hverken hun eller samboeren svarte 

på noen av spørsmålene til VG. 

 

Sammen har de datteren Sofia (1). Haudemann-Andersen har selv tatt samboeren i forsvar og mener hun er 

feilsitert i VG. 

 

- Hun har aldri sagt «ta dere sammen». Hun har sagt «man må ta seg sammen» med henvisning til seg selv for å 

orke og trene. (...) Dette var et forsøk på å si at når man ikke har sovet om natten, så er det slitsomt å trene. Men 

at dersom man finner ork til det, så gir det overskudd. Det var ment som et tips til andre mødre, uttalte han til 

VG da debatten raste som verst. 

 

Ikke prioritert trening 

Resten av gjestene møtte pressen på den gullfargede løperen utenfor hotellet. Blant dem var Se og Hør-redaktør 

Ellen Arnstad, som kom sammen med ektemannen Stein Støa. Paret ble for et drøyt år siden foreldre til datteren 

Gabrielle, som var hjemme med barnevakt tirsdag kveld. 

 

Arnstad innrømmer at hun selv ikke har vært spesielt flink med treningen etter at hun ble mamma igjen. 

 

- Vi kvinner bør bli flinkere til å heie på hverandre og respektere at vi tar ulike valg i livet. Men jeg har ikke 

greid å trene noe særlig etter at jeg ble mor, selv om jeg alltid har et håp om å få det til. 

 

http://www.vg.no/nyheter/spesial.php?id=174
http://www.vg.no/profil/?u=7102
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072330
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- Og det er vel det Marte mener - at vi innimellom kan ta oss sammen og trene litt. Men det er ikke alltid det blir 

tid til det, og pytt pytt - det gjør da ingen ting, fortsetter Arnstad. 

 

- Må spise litt sjokolade 

Hun får støtte av skuespiller Janne Formoe, som kom rett på fest fra «Kaptein Sabeltann»-øvelser. Faktisk gikk 

det så fort i svingene at kjolen rakk å revne på veien. Formoe har ikke fulgt med på debatten, men mener 

følgende om temaet: 

 

- Det er fint å trene, men man skal ikke bli fanatisk, mener hun. 

 

- Bør norske kvinner ta seg sammen og trene mer? 

 

- Nei, det synes jeg ikke. Det blir opp til hver enkelt. Man må spise litt sjokolade også, ler Formoe. 

 

LES OGSÅ:Margrethe Geelmuyden forsvarer Krogh: - Hva om disse hadde sagt det samme? 

 

- Tren i stua! 

Elisabeth «Bettan» Andreassen vil først ikke kommentere debatten rundt Kroghs uttalelser, men sier deretter 

følgende: 

 

- Det eneste jeg kan si er at hvis man virkelig vil trene, men ikke har tid på grunn av barn, jobb og den slags ting, 

så går det helt fint an å gjøre øvelser hjemme i stua. Da trenger man ikke dra noe sted for å trene. 

 

- Så du mener alle har tid til trening? 

 

- Nei, det sier jeg ikke. Bare at man kan trene hjemme hvis man har mye å gjøre i hverdagen. 

Costume-redaktør Vanessa Rudjord er mamma til datteren Luca (4). Hun synes det er privat hvordan man takler 

treningen som småbarnsmor, og vil ikke kommentere Kroghs uttalelser. 

 

- Det synes jeg er en veldig privat ting å snakke om, men jeg synes jeg klarte meg greit selv. Hva angår Marte 

må hun få snakke for seg selv, sier moteredaktøren til VG. 

 

Slik svarte VG-leserne Marte Krogh! 
 

Reaksjonene har i alle fall ikke latt vente på seg siden Kroghs intervju sto på trykk. Komiker og tobarnsmor Lisa 

Tønne svarte slik: 

 

- Jeg visste jo at det fantes damer med sånne holdninger, men jeg visste ikke at de fikk lov til å snakke høyt av 

mannen sin. 

 

Kroghs pappa, Hans Erik Hoberg, har på sin side tatt datteren i forsvar. Han krever blant annet en unnskyldning 

fra LO-toppen Gerd Kristiansen, etter at hun kalte Marte Kroghs uttalelser et hån mot arbeidende kvinner. 

 

Det er heller ikke første gang Krogh og Jan Haudemann-Andersen får stor medie-oppmerksomhet. I 2008 uttalte 

Haudemann-Andersen til VG at han ikke liker å se menn som triller barnevogn. Milliardæren er nummer 135 på 

Kapitals «riking-liste» med en anslått formue på 1,3 milliard kroner. 

 

Bildetekst hovedbilde: DÅRLIG TID: Marte Krogh og samboeren Jan Jan Haudemann-Andersen kom etter at 

showet var igang på hotellet, og hastet forbi VG uten å svare på noen spørsmål. Foto: Frode Hansen / VG 

 

Bildetekst 2: IKKE VIKTIG: Ellen Arnstad kom sammen med ektemannen Stein Støa. Hun innrømmer at 

trening ikke har stått høyt på hennes prioriteringsliste i det siste. Foto: Frode Hansen / VG 

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072480
http://pluss.vg.no/2013/01/10/1084/1084_20321509
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10049013
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072389
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Bildetekst 3: TRENER LITT: Janne Formoe synes det er viktig å ikke være for opptatt av trening, hverken for 

småbarnsmødre eller andre. Foto: Frode Hansen / VG 

 

Bildetekst 4: ALTERNATIVE LØSNINGER: Elisabeth Andreassen mener mange som ikke har tid til å dra på 

trening kan trene hjemme i stua. Foto: Frode Hansen / VG  

 

 

Dementi, nett:  
 

VG beklager overfor Marte Krogh (1.2.2013) 

I bladet Mamma nummer 11 2012 ga Marte Krogh et lengre intervju om hvordan hun opplever å være 

mor.  

I intervjuet gjengis følgende passasje: 

 

-Liker du å trene? 

 

-Nei, jeg synes det er helt jævlig. Både å trene og etterpå. 

 

Hun synes hun ser altfor mange mammaer som gir opp når de får barn. 

 

- Det tror jeg ikke er sunt. Kroppen har enda mer behov for trening når man blir eldre. Man må bare ta seg 

sammen. 

 

I en artikkel i VG 9. januar som omhandlet intervjuet i Mamma, var tittelen «Marte Kroghs oppfordring til 

norske mammaer: Ta dere sammen og tren mer!». 

 

På VG Nett samme dag var tittelen «Finansfrue Marte Krogh: Ta dere sammen og tren mer!». 

 

VG ser at tittelen gir inntrykk av at Marte Krogh har sagt det som står i tittelen. Hun har ikke formulert seg slik. 

VG beklager å ha tolket utsagnet «man må jo bare ta seg sammen» til å bety at Marte Krogh løfter en pekefinger 

mot andre kvinner, uten å spørre henne om det var det hun mente. 

 

I løpet av dagen 9. januar ga Krogh beskjed til VG om at hun mente seg feilsitert. Denne opplysningen kom ikke 

på trykk, noe den selvsagt burde gjort. Det beklager vi. 

 

Sakene i VG skapte stor debatt. I den grad VGs tittel førte til debatt på et uriktig grunnlag, beklager vi det og den 

belastningen det har medført for Krogh.  

Bildetekst hovedbilde: FÅR BEKLAGELSE: Marte Krogh Foto: Nina Ruud, Mamma 

 

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10072330
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Vedlegg 4 

Tabeller til kvantitativ analyse av casefortellinger (avsnitt 

9.6.1) 
 

Tabell 9.2: Casefortellinger på papir i VG og Dagbladet over to konstruerte uker 

Dato Avis Tittel Sammendrag Caseperson Papir/nett 
9.12.2013 VG Hjelp! Hva skal vi 

kjøpe til jul? 
Ungdom eier så mye at 
de sliter med å finne på 
julegaveønsker 

Elise Knutsen 
(16) og Chris 
Blakstad (15) 

Kun papir 

9.12.2013 VG Pensjonsbomben For første gang er det 
flere 20-åringer enn 50-
åringer som oppretter 
pensjonssparing 

Elisabeth 
Hasseldokk (29) 
og Henrik 
Sletten (30) 

Til nett 
samme dag 

17.12.2013 Dagbladet – Jeg har vondt i 
rørene … Ørene! 

Utenlandske leger tar 
norskkurs i Polen for å 
kunne jobbe i Norge 

Mohammed 
Kordia (34), Jan 
Novotny (36) og 
Sofia Fernandez 
(33) 

Til nett 
samme dag 

2.1.2014 VG Skudd i blinde Amerikansk våpenlov 
tillater blinde å bære 
våpen på offentlig sted 

Bethany (19) Kun papir 

2.1.2014 VG Bli kvitt julekiloene! Vektklubbmedlem viser 
slankeresultat 

Anita 
Grovassbakk 
(47) 

Til nett 
(Vektklubb.no) 
14 dager 
senere 

2.1.2014 VG ’Da mamma ikke 
ringte broren min på 
bursdagen hans, så 
forsto jeg at noe var 
galt 

I 2013 var det 
usedvanlig mange drap i 
Norge 

Sandra 
Pittendrigh 

Kun papir 

2.1.2014 VG Sjekker med mobil Mange bruker appen 
Tinder til mobilsjekking 

Marte Haugen 
(27) 

Kun papir 

8.1.2014 VG «Dette viser at alle 
har en sjanse uansett 
livssituasjon» 

CP-rammet mann 
jobber som 
håndballtrener 

Ole Andreas 
Steen (22) 

Til nett 
samme dag 

17.1.2014 Dagbladet Ikke skodd for uvær Brøytebilsjåfør er 
oppgitt over 
utenlandske vogntog 

Vidar Tellefsen Kun papir 

25.1.2014 VG Se våre vakre 
kropper! 

Vanlige damer 
protesterer mot usunne 
kroppsidealer 

Camilla (38) 
m.fl. 

Kun papir 

25.1.2014 Dagbladet Sju nye arvefeller Arveavgiften fjernes Anne-Lise (68) 
og Åsmund 
Haug (67) 

Kun papir 

2.2.2014 VG Ask (8) er født med 
Downs. Likevel 
krever NAV 

Tidkrevende byråkrati 
sliter på foreldre 

Ronnie og Jill 
Therese 
Loftesnes 

Til nett 
samme dag 
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legeattest fra 
foreldrene hvert 
annet år 

Larsen 

2.2.2014 VG Den nye vinen 13-åring er populær på 
videodelingstjenesten 
Vine 

Ulrik Edh 
Hasselgård (13) 

Til nett to 
dager senere 

2.2.2014 VG Tung vei til et lettere 
liv 

Slankeopererte får for 
dårlig psykologisk 
oppfølging 

Vivian Fleischer 
Nyborg (45) 

Kun papir 

23.2.2014 Dagbladet – Føltes håpløst å 
kjempe mot Nav 

Pårørende etter drap 
fikk ikke uførepensjon 

Jorunn Renee 
Olsen (61) 

Kun papir 

23.2.2014 VG Derfor angrer vi En av tre angrer på 
tatoveringer de har tatt 

Aleksander 
Juelsen (20) 
med flere 

Kun papir 

23.2.2014 VG Lettbrus gir økt 
matlyst 

Studie viser at tykke 
som drikker lettbrus, 
spiser mer 

Siv Rhodén Til nett 
(Vektklubb.no) 
samme dag 

23.2.2014 VG Ikke noe tess Tesla-eier har måttet 
vente seks uker på 
reparasjon 

Jon Vangdal 
Aamaas (34) 

Til nett 
samme dag 

3.3.2014 VG Tester ny behandling 
mot 
spiseforstyrrelser 

Ny norsk studie 
undersøker om 
trenings- og 
kostholdsveiledning kan 
supplere kognitiv terapi 

Carina Holm 
(29) 

Stod på nett 
19 dager 
tidligere (sic!) 

3.3.2014 VG – Foreldre bør styre 
unna 

Foreldrenes diett kan 
påvirke barna 

Christine 
Børtveit (33) 

Kun papir 

3.3.2014 VG Fikk hytteskatt på 
16 754 kroner 

Hjartdal kommune har 
innført eiendomsskatt 

Helge Hovland 
(52) 

Kun papir 

11.3.2014 Dagbladet Ulovlige spørsmål på 
jobbintervju 

Mann fikk ikke jobb 
fordi han skulle bli far 

Jørn Eilertsen 
(43) 

Kun papir 

19.3.2014 Dagbladet Uskyldig fengslet i 
426 dager 

Nigeriansk 
gateprostituert forteller 
om et vondt liv i Oslo 

«Monica» Kun papir 

27.3.2014 VG Voldsomt dyr vold Overfall koster 
samfunnet dyrt 

Anonym 
ordensvakt (31) 

Kun papir 

27.3.2014 VG Ikke (melke)skvetten Melkebonde liker 
landbruksministerens 
politikk 

Aksel Stokke Til nett 
samme dag 

4.4.2014 VG Deltid øker ikke 
lykken 

Menn synes ikke konas 
deltidsarbeid bedrer 
familielivet 

Rebecca Eckbo 
Corwin (34) 
med familie 

Kun papir 

4.4.2014 Dagbladet Elisabeth (5) stakk 
seg på sprøytespiss 

Sprøyter på bakken 
utgjør en helsefare for 
barn 

Elisabeth og 
Camilla 
Håkegård 

Til nett 
samme dag 

12.4.2014 Dagbladet – Penga rett ut av 
landet 

Useriøse steinleggere 
svindler nordmenn 

Anonym 
kongsbergmann 

Til nett 
samme dag 

12.4.2014 VG – Ekstrem skredfare Tidligere overlevende 
advarer mot snøskred 

André Jenssen 
(47) med flere 

Kun papir 
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Tabell 9.3: Casefortellinger på nett i VG og Dagbladet over to konstruerte uker 

Dato Avis Tittel Sammendrag Caseperson Papir/nett 
9.12.2013 VG Nett Steinar (47): – Bare 

positive opplevelser 
med å si at jeg var 
alene 

Ensom mann fikk 
venner; VG lanserer 
hjelpetjeneste for folk 
som ikke har noen å 
feire jul med.

1
 

Steinar 
Halleland (46) 
[sic!] 

Stod på 
papir dagen 
før 

9.12.2013 VG Nett DNB: Overraskende 
utvikling i 
pensjonssparing 
blant unge 
mennesker 

For første gang er det 
flere 20-åringer enn 
50-åringer som 
oppretter 
pensjonssparing 

Elisabeth 
Hasseldokk (29) 
og Henrik 
Sletten (30) 

Fra papir 
samme dag 

17.12.2013 Dagbladet.no  – Jeg har vondt i 
rørene … Ørene! 

Utenlandske leger tar 
norskkurs i Polen for å 
kunne jobbe i Norge 

Mohammed 
Kordia (34), Jan 
Novotny (36) og 
Sofia Fernandez 
(33) 

Fra papir 
samme dag, 
utvida med 
video 

8.1.2014 VG «Dette viser at alle 
har en sjanse uansett 
livssituasjon» 

CP-rammet mann 
jobber som 
håndballtrener 

Ole Andreas 
Steen (22) 

Fra papir 
samme dag, 
utvida med 
video 

2.2.2014 VG Nett Brannskadet av 
setevarmen 

Lam mann fikk 
brannskader i bilen 

Knut Gjesdal Stod på 
papir fem 
dager 
tidligere 

2.2.2014 VG Nett Ja da NAV, Ask (8) 
har fortsatt Downs 

Tidkrevende byråkrati 
sliter på foreldre 

Ronnie og Jill 
Therese 
Loftesnes 
Larsen 

Fra papir 
samme dag 

11.3.2014 VG Nett Alkohol kan skade 
svært unge fostre 

Ny studie viser at mors 
alkoholinntak de 
første fire ukene av 
svangerskapet er 
farligere enn tidligere 
kjent 

Marthe Marie 
Blich (31) 

Til papir to 
dager 
senere 

23.2.2014 VG Nett  Lettbrus kan gi økt 
matlyst 

Studie viser at tykke 
som drikker lettbrus, 
spiser mer 

Siv Rhodén Fra papir 
samme dag 

23.2.2014 VG Nett Fremdeles ikke fikset 
etter seks uker 

Tesla-eier har måttet 
vente seks uker på 
reparasjon 

Jon Vangdal 
Aamaas (34) 

Fra papir 
samme dag 

27.3.2014 VG Nett Sjekker Skoda for 
uforståelig og 
plutselig 
bråbremsing 

Bilist har problemer 
med automatisk 
bremsesystem 

Tor Jøran 
Gravrok 

Kun nett 

27.3.2014 VG Nett Frp-Sylvi vil sprenge 
melketaket 

Melkebonde liker 
landbruksministerens 
politikk 

Aksel Stokke Fra papir 
samme dag 

4.4.2014 Dagbladet.no Elisabeth (5) ble 
stukket av 
sprøytespiss på 
lekeplassen 

Sprøyter på bakken 
utgjør en helsefare for 
barn 

Elisabeth og 
Camilla 
Håkegård 

Fra papir 
samme dag 

                                                           
1
 Denne saken er et tvilstilfelle. Både VG og andre medier har intervjuet mannen om samme tema tidligere, men 

her brukes han til å aktualisere VGs «julesentral», som er noe nytt. 
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12.4.2014 Dagbladet.no På steinlegger-
fakturaen stod det 
mva. og en britisk 
konto … 

Useriøse steinleggere 
svindler nordmenn 

Anonym 
kongsbergmann 

Fra papir 
samme dag 

 

Tabell 9.4: Oppfølgingssaker med case på papir i VG og Dagbladet over to konstruerte 

uker 

 Dato Avis Tittel Sammendrag Caseperson Papir/nett 
9.12.13  

 
VG – Traff en nerve Foreldre er rørt over 

responsen på 
mobbesak. 

Marianne og 
Johnny 
Smedholen 

Omskrevet 
nettsak fra 
kvelden før 

9.12.13 

 
VG «Små ting ødelegger 

et helt liv» 
Lesernes egne 
mobbehistorier, henta 
fra nettprotokoll.

2 

Flere anonyme 
lesere 

Kun papir som 
egen nyhet 

17.12.13 

 
VG Ofrene ble mobbere Mobbeofre forteller 

hvordan de selv ble 
mobbere 

Emilie (22) med 
flere 

Til nett 
samme dag 

8.1.14 Dagbladet Ble truet med 
knokejern 

Ransoffer brukes som 
case på ransbølgen 

Sindre (20) Til nett 
samme dag

3 
2.2.14  VG Hold avtalen med 

deg selv! 
Inngår i en serie der 
to kvinner skal leve 
sunnere og følges 
over tid 

Wenche Dahl 
(43) og Janette 
Skoga (37) 

Kun papir 

2.2.14.  

 
VG Ta smarte pauser Vellykka sjef viser at 

trening nytter. Kan 
sies å følge opp 
tidligere artikler med 
slanketips. 

Thina 
Margethe 
Saltvedt 

Til nett 
(Vektklubb.no) 
samme dag 

23.2.14  

 
Dagbladet Dagbok fra 

skrekkfengselet 
Norsk innsatt forteller 
om dårlige sonings-
forhold i Thailand. 

Anonym 
hedmarking 
(34) 

Kun papir
4 

4.4.14 

 
VG Full seier! Foreldelsesfristen for 

drap og overgrep 
oppheves 

Annett 
Berntsberg Eck 
(43) med flere 

Kun papir 

12.4.14  
 

VG Tipset om 
gjerningsmann, 
saken henlagt 

Politiet henlegger 
biltyveri med navngitt 
mistenkt 

Arne Morten 
Skjønhaug 

Omskrevet 
nettsak fra 
kvelden før 

12.4.14  
 

VG Kroppen min Inngår i en serie der 
vanlige kvinner viser 
vanlige kropper 

Randi Gjestad 
(73) 

Kun papir 

12.4.14  VG Danser overfalt – nå 
må han omskoleres 

Offer for blind 
ungdomsvold snakker 
ut 

Anonym danser Til nett 
samme dag 

                                                           
2
 Når oppfølgingssaker først skal inkluderes, er det rimelig også å åpne for saker der journalisten har brukt 

protokollen som kilde uten å snakke direkte med leserne. Rene sitatsaker holder jeg fortsatt utenfor. 
3
 Denne saken er et tvilstilfelle, siden barneransbølgen ikke nødvendigvis ble satt på dagsordenen av Dagbladet. 

Et søk i Retriever peker heller mot at det var Aftenposten og VG som introduserte «barneran»-begrepet i 2013. 

Men siden artikkelen bruker casen til å tematisere trygghetsfølelse, tar jeg den likevel med.   
4
 Dette er også et tvilstilfelle. Normalt regner jeg ikke personer som er involvert i straffesaker eller ulykker, som 

case, med mindre de representerer en større gruppe og saken tematiserer en mer generell problemstilling. Denne 

nyheten er i motsetning til de tidligere nyhetene om samme straffesak skrevet fra den innsattes perspektiv og 

setter thailandske soningsforhold under lupen, etter samme mal som andre casefortellinger om systemsvikt og 

urettferdighet. 
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Tabell 9.5: Oppfølgingssaker med case på nett i VG og Dagbladet over to konstruerte 

uker 

Dato Avis Tittel Sammendrag Caseperson Papir/nett 
17.12.2013  VG Nett Leserne forteller: Var 

mobbeoffer, ble 
mobber selv 

Mobbeofre forteller 
hvordan de selv ble 
mobbere 

Emilie (22) med 
flere 

Fra papir 
samme dag 

2.1.2014  

 
VG Nett Huseier etter 

inntrenger-saken:  
– Sover veldig dårlig 

Mann som har vært 
siktet for vold mot en 
inntrenger, snakker ut 
etter henleggelsen 

Magne Olav 
Strand (50) 

Kun nett.
5 

8.1.2014 Dagbladet.no – Det sitter fortsatt 
litt i 

Ransoffer brukes som 
case på ransbølgen 

Sindre (20) Fra papir 
samme dag 

11.3.14 Dagbladet.no – Det er tragisk, vi 
mister beviset på min 
sønns sykdom 

Pårørende fortviler 
over at kontroversielle 
flåttforskere må legge 
ned prosjektet 

Veronica 
Zimmer 

Til papir 
neste dag

6 

19.3.14 

 
VG Nett Ved midnatt skal Ray 

(33) dø 
VGs journalist 
oppsummerer og 
reflekterer rundt et 
tidligere intervju med 
en dødsdømt 
amerikaner på VG 
Pluss 

Ray Jesper (33) Kun nett 

12.4.14 VG Banket av 
tenåringsranere 

Offer for blind 
ungdomsvold snakker 
ut 

Anonym danser Fra papir 
samme dag 

 

 

                                                           
5
 Også denne saken er et tvilstilfelle. Utgangspunktet er et intervju mannen har gjort med TV 2, hvor han samme 

kveld stod fram med navn og bilde for første gang. Det er dermed ikke VG Nett som har initiert saken denne 

gang. Men VG er det eneste av de store mediehusene som har lagd en større temasak ut av hendelsen tidligere: 

«De forsvarte seg mot angrep i eget hus – men ble selv siktet», med undertittel «Debatten: Hvor langt kan du gå 

ved innbrudd?» (VG 31.12.2013). Dermed kan vi hevde at VG har en form for eierskap til saken.  VG Nett har 

dessuten gjort et eget intervju og ikke sitert TV 2.  
6
 Dagbladet.no-saken dette er en oppfølging av, er i sin tur basert på en sak i papir-VG.  
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Vedlegg 5  

Verbaltekst i løpende oppdaterte nyheter og påfølgende 

papirsaker om eksplosjon i New York (kapittel 10) 

 

14 versjoner av samme sak på Dagbladet.no 12.3.2014  

Versjon 1, lastet ned 15.05 

- Utrykning til mulig eksplosjon i New York  
Nødetatene på stedet.  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

 (Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til de som beskrives som en mulig 

eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier.  

 

Foreløpig er det lite bekreftet informasjon om hva som har skjedd.  

 

 Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en mulig eksplosjon, skriver NBC New 

York på twitter.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.) 

 

Versjon 2, lastet ned 15.18 

- Utrykning til eksplosjon i New York  
Nødetatene på stedet.  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

(Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til de som beskrives som en eksplosjon 

i en bygning, melder NY1 og flere medier.  

 

En bygning har kollapset og minst fire personer er skadd.  

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

CBS News filmer nå direkte fra eksplosjonsstedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens brannvesenet 

driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand.  

 

På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at de skal ha hørt en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.) 

 

  

http://www.cbsnews.com/videos/live-video/3/
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Versjon 3, lastet ned 15.25 

- Utrykning til eksplosjon i New York  
Nødetatene på stedet.  

 

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

(Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til det som beskrives som en 

eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til redningsetatene 

gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 

 

Minst 11 personer er lettere skadd, opplyser brannvesenet til CNN. Brannvesenet kan foreløpig ikke bekrefte at 

bygningskollapsen skyldes en eksplosjon. 

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

 

Versjon 4, lastet ned 15.30 

 

Bygning kollapset i New York etter mulig eksplosjon  
Meldes om kraftig røykutvikling og flere skadde.  

 

Kristoffer Egeberg keg@dagbladet.no  

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

(Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til det som beskrives som en 

eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til 

redningsetatene gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 
 

Minst 11 personer er lettere skadd, opplyser brannvesenet til CNN. Brannvesenet kan foreløpig ikke bekrefte at 

bygningskollapsen skyldes en eksplosjon. 

 

Det skal være en seks etasjers boliggård som er rammet. Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. 

TV-bildene viser at en stor del av bygget har kollapset.  

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

- Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust butikkvinduer i 

området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7.  

 

Det skal være minst en skadd innbragt til sykehus. Sykehuset melder at denne pasienten er hardt skadd.  

mailto:aak@dagbladet.no
mailto:hkl@dagbladet.no
mailto:keg@dagbladet.no
mailto:aak@dagbladet.no
mailto:hkl@dagbladet.no


609 
 

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

BILDETEKST HOVEDVIDEO: DIREKTE: Følg utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters 

 

 

Versjon 5, lastet ned 15.33 
 

Bygning kollapset i New York etter mulig eksplosjon  
Meldes om kraftig røykutvikling og flere skadde.  

 

Kristoffer Egeberg keg@dagbladet.no  

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Eugene Brandal Laran ela@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

(Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til det som beskrives som en 

eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til 

redningsetatene gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 
 

Minst 11 personer er lettere skadd, opplyser brannvesenet til CNN. Brannvesenet kan foreløpig ikke bekrefte at 

bygningskollapsen skyldes en eksplosjon. 

 

Det skal være en seks etasjers boliggård som er rammet. Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. 

TV-bildene viser at en stor del av bygget har kollapset.  

 

Ifølge CBS er det en spansk kirke og en pianobutikk i det rammede bygget. 

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

- Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust butikkvinduer i 

området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7.  

 

Det skal være minst en skadd innbragt til sykehus. Sykehuset melder at denne pasienten er hardt skadd.  

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

BILDETEKST HOVEDVIDEO: DIREKTE: Følg utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters 

 

 

  

mailto:keg@dagbladet.no
mailto:aak@dagbladet.no
mailto:ela@dagbladet.no
mailto:hkl@dagbladet.no
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Versjon 6, lastet ned 15.39 

 

Bygning kollapset i New York etter mulig eksplosjon  
Meldes om kraftig røykutvikling og flere skadde.  

 

Kristoffer Egeberg keg@dagbladet.no  

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Eugene Brandal Laran ela@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

(Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til det som beskrives som en 

eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til 

redningsetatene gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 
 

Minst 11 personer er skadd, opplyser brannvesenet til mediene på stedet.  

 

Minst en hardt skadd person har ankommet Harlem Hospital med Brannvesenet kan foreløpig ikke bekrefte at 

bygningskollapsen skyldes en eksplosjon. 

 

Det skal være en seks etasjers boliggård som er rammet. Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. 

TV-bildene viser at en stor del av bygget har kollapset.  

 

Ifølge CBS er det en spansk kirke og en pianobutikk i det rammede bygget. 

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

- Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust butikkvinduer i 

området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7.  

 

Det skal være minst en skadd innbragt til sykehus. Sykehuset melder at denne pasienten er hardt skadd.  

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.) 

 

BILDETEKST HOVEDVIDEO: DRAMATISK: Kort tid etter at det ble meldt om eksplosjon i Harlem, New 

York, filmet denne Instagrambrukeren røyken som stiger opp fra et område i byedelen. Video: Instagram / 

lovcole 

BILDETEKST VIDEO 2: DIREKTE: Følg utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters 

 

BILDETEKST BILDE 1: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

BILDETEKST BILDE 2: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

 

  

mailto:keg@dagbladet.no
mailto:aak@dagbladet.no
mailto:ela@dagbladet.no
mailto:hkl@dagbladet.no


611 
 

Versjon 7, lastet ned 15.44 
 

Bygning kollapset i New York etter mulig eksplosjon  

Meldes om kraftig røykutvikling og flere skadde.  

 

Kristoffer Egeberg keg@dagbladet.no  

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Eugene Brandal Laran ela@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

NEW YORK (Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til det som beskrives som 

en eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til redningsetatene 

gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 

 

Minst 11 personer er skadd, opplyser brannvesenet til mediene på stedet.  

 

Minst en hardt skadd person har ankommet Harlem Hospital, melder sykehuset.  

 

Brannvesenet kan foreløpig ikke bekrefte at bygningskollapsen skyldes en eksplosjon. De har rykket til stedet 

med 39 enheter og et mannskap på 168, melder ABC-News. 

 

Sammenrast 

Det skal være en seks etasjers boliggård som er rammet. Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. 

TV-bildene viser at en stor del av bygget har kollapset.  

 

Det brenner i bygget, men store brann- og redningsmannskaper er på stedet og er i full gang med 

slukkingsarbeidet. Det er mye røyk, men ikke synlige flammer. 

 

Ifølge CBS er det en spansk kirke og en pianobutikk i det rammede bygget. 

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

Dramatisk 

- Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust butikkvinduer i 

området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7.  

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

BILDETEKST HOVEDVIDEO: DIREKTE: Følg utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters  

 

BILDETEKST VIDEO 2: DRAMATISK: Kort tid etter at det ble meldt om eksplosjon i Harlem, New York, 

filmet denne Instagrambrukeren røyken som stiger opp fra et område i byedelen. Video: Instagram / lovcole 

 

BILDETEKST BILDE 1: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

BILDETEKST BILDE 2: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

  

mailto:keg@dagbladet.no
mailto:aak@dagbladet.no
mailto:ela@dagbladet.no
mailto:hkl@dagbladet.no
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Versjon 8, lastet ned 15.54 
 

Bygning kollapset i New York etter mulig eksplosjon  
Meldes om kraftig røykutvikling og flere skadde.  

 

Vegard Kristiansen Kvaale vkk@dagbladet.no I NEW YORK  

Kristoffer Egeberg keg@dagbladet.no  

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Eugene Brandal Laran ela@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

NEW YORK (Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til det som beskrives som 

en eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier. Dagbladet er ved ulykkesstedet, som fremdeles er 

røyklagt og kaotisk. 

 

Den siste meldingen fra redningsmannskaper og vitner på stedet er at det trolig dreier seg om en 

gasseksplosjon. Men dette er ikke offisielt fastslått. En nabo sier til CBS at det var en gasslekkasje i bygget 

for fem måneder siden, men brannvesenet har så langt ikke bekreftet dette. Reportere på stedet sier at det 

ikke lukter gass i området. En annen nabo sier til Fox news at han luktet gass i området i går.  
 

Samtidig sier politiet til CNN at ingen ting tyder på at eksplosjonen har noe med terrorisme å gjøre.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til 

redningsetatene gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 
 

Minst 11 personer er skadd, opplyser brannvesenet til mediene på stedet.  

 

Minst en hardt skadd person har ankommet Harlem Hospital, melder sykehuset.  
 

Det er for øyeblikket kaotisk på stedet. Et stort område er avstengt. Mange skyelystne har møtt frem for å følge 

redningsarbeidet, og det velter fremdeles tjukk røyk ut fra bygningen som dekker hele området rundt.  

 

Brannvesenet kan foreløpig ikke bekrefte at bygningskollapsen skyldes en eksplosjon. De har rykket til stedet 

med 39 enheter og et mannskap på 168, melder ABC-News. 

 

Sammenrast 

Det skal være en seks etasjers boliggård som er rammet. Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. 

TV-bildene viser at en stor del av bygget har kollapset.  

 

Det brenner i bygget, men store brann- og redningsmannskaper er på stedet og er i full gang med 

slukkingsarbeidet. Det er mye røyk, men ikke synlige flammer. 
 

Ifølge CBS er det en spansk kirke og en pianobutikk i det rammede bygget. 

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

Dramatisk 

- Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust butikkvinduer i 

området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7.  

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

mailto:vkk@dagbladet.no
mailto:keg@dagbladet.no
mailto:aak@dagbladet.no
mailto:ela@dagbladet.no
mailto:hkl@dagbladet.no


613 
 

BILDETEKST HOVEDVIDEO: DIREKTE: Følg utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters 

 

BILDETEKST VIDEO 2: DRAMATISK: Kort tid etter at det ble meldt om eksplosjon i Harlem, New York, 

filmet denne Instagrambrukeren røyken som stiger opp fra et område i byedelen. Video: Instagram / lovcole 

 

BILDETEKST BILDE 1: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

BILDETEKST BILDE 2: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

 

Versjon 9, lastet ned 15.59 

 

Bygning kollapset i New York etter mulig eksplosjon  
Meldes om kraftig røykutvikling og flere skadde.  

  

Vegard Kristiansen Kvaale vkk@dagbladet.no I NEW YORK  

Kristoffer Egeberg keg@dagbladet.no  

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Eugene Brandal Laran ela@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

NEW YORK (Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til det som beskrives som 

en eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier. Dagbladet er ved ulykkesstedet, som fremdeles er 

røyklagt og kaotisk. 

 

Den siste meldingen fra redningsmannskaper og vitner på stedet er at det trolig dreier seg om en 

gasseksplosjon. Men dette er ikke offisielt fastslått. En nabo sier til CBS at det var en gasslekkasje i bygget 

for fem måneder siden, men brannvesenet har så langt ikke bekreftet dette. Reportere på stedet sier at det 

ikke lukter gass i området. En annen nabo sier til Fox news at han luktet gass i området i går.  
 

Samtidig sier politiet til CNN at ingen ting tyder på at eksplosjonen har noe med terrorisme å gjøre.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til 

redningsetatene gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 
 

Minst 16 personer er skadd, hvorav minst fire er hardt skadd opplyser brannvesenet til mediene på stedet.  

 

Minst en hardt skadd person har ankommet Harlem Hospital, melder sykehuset.  
 

Det er for øyeblikket kaotisk på stedet. Et stort område er avstengt. Mange skyelystne har møtt frem for å følge 

redningsarbeidet, og det velter fremdeles tjukk røyk ut fra bygningen som dekker hele området rundt.  

 

Sammenrast 

Det skal være en seks etasjers boliggård som er rammet. Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. 

TV-bildene viser at en stor del av bygget har kollapset.  

 

Det brenner i bygget, men store brann- og redningsmannskaper er på stedet og er i full gang med 

slukkingsarbeidet. Det er mye røyk, men ikke synlige flammer. 
 

Ifølge CBS er det en spansk kirke og en pianobutikk i det rammede bygget. 

 

Frykter flere 

Carmen Vargas-Rosa som driver den spanske kirka i første etasje, sier at hun ikke får kontakt med fire personer 

som bodde i bygget. 

 

- Jeg kjente gasslukt ved en butikk på hjørnet i går kveld. Jeg ga beskjed til eieren av butikken, og han sa 

han skulle sjekke det. 

mailto:vkk@dagbladet.no
mailto:keg@dagbladet.no
mailto:aak@dagbladet.no
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Brannvesenet har rykket til stedet med 39 enheter og et mannskap på 168, melder ABC-News. Men 

redningsarbeidet er vanskelig. Ruinene der bygningen har rast sammen er alene nesten tre etasjer høye. 

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

Dramatisk 

- Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust butikkvinduer i 

området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7.  

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

BILDETEKST HOVEDVIDEO: DIREKTE: Følg utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters 

 

BILDETEKST VIDEO 2: DRAMATISK: Kort tid etter at det ble meldt om eksplosjon i Harlem, New York, 

filmet denne Instagrambrukeren røyken som stiger opp fra et område i byedelen. Video: Instagram / lovcole 

 

BILDETEKST BILDE 1: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

BILDETEKST BILDE 2: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

 

Versjon 10, lastet ned 16.07 

 

To bygårder kollapset i New York etter eksplosjon  

Meldes om kraftig røykutvikling og flere skadde.  

 

Vegard Kristiansen Kvaale vkk@dagbladet.no I NEW YORK  

Kristoffer Egeberg keg@dagbladet.no  

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Eugene Brandal Laran ela@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

NEW YORK (Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til det som beskrives som 

en eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier. To bygninger har kollapset i kvartalet. Dagbladet er 

ved ulykkesstedet, som fremdeles er røyklagt og kaotisk. 

 

Den siste meldingen fra redningsmannskaper og vitner på stedet er at det trolig dreier seg om en 

gasseksplosjon. Men dette er ikke offisielt fastslått. En nabo sier til CBS at det var en gasslekkasje i bygget 

for fem måneder siden, men brannvesenet har så langt ikke bekreftet dette. Reportere på stedet sier at det 

ikke lukter gass i området. En annen nabo sier til Fox news at han luktet gass i området i går.  
 

Samtidig sier politiet til CNN at ingen ting tyder på at eksplosjonen har noe med terrorisme å gjøre.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til 

redningsetatene gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 
 

Minst 16 personer er skadd, hvorav minst fire er hardt skadd opplyser brannvesenet til mediene på stedet.  

 

Minst en hardt skadd person har ankommet Harlem Hospital, melder sykehuset.  
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Det er for øyeblikket kaotisk på stedet. Et stort område er avstengt. Mange skyelystne har møtt frem for å følge 

redningsarbeidet, og det velter fremdeles tjukk røyk ut fra bygningsmassen som dekker hele området rundt.  

 

Sammenrast 

Det skal være to fem etasjers bygårder som er rammet. De to lå i midten av et kvartal på fire samstilte gårder. 

Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. TV-bildene viser at store deler av byggene har kollapset.  

 

Det brenner, men store brann- og redningsmannskaper er på stedet og er i full gang med 

slukkingsarbeidet. Det er mye røyk, men ikke synlige flammer. 
 

Ifølge CBS er det en spansk kirke og en pianobutikk i det rammede bygget. 

 

Frykter flere 

Carmen Vargas-Rosa som driver den spanske kirka i første etasje, sier at hun ikke får kontakt med fire personer 

som bodde i bygget. 

 

- Jeg kjente gasslukt ved en butikk på hjørnet i går kveld. Jeg ga beskjed til eieren av butikken, og han sa 

han skulle sjekke det. 
 

Brannvesenet har rykket til stedet med 39 enheter og et mannskap på 168, melder ABC-News. Men 

redningsarbeidet er vanskelig. Ruinene der bygningen har rast sammen er alene nesten tre etasjer høye. 

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

Dramatisk 

- Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust butikkvinduer i 

området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7.  

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

BILDETEKST HOVEDVIDEO: DIREKTE: Følg utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters 

 

BILDETEKST VIDEO 2: DRAMATISK: Kort tid etter at det ble meldt om eksplosjon i Harlem, New York, 

filmet denne Instagrambrukeren røyken som stiger opp fra et område i byedelen. Video: Instagram / lovcole 

 

BILDETEKST BILDE 1: FØR EKSPLOSJONEN: Det er de to bygningene i midten på dette bildet som er 

rammet. Bildet er fra Google Streetview. 

 

BILDETEKST BILDE 2: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

BILDETEKST BILDE 3: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 
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Versjon 11, lastet ned 16.16 

 

To bygårder kollapset i New York etter eksplosjon  
Meldes om kraftig røykutvikling og drepte og mange skadde.  

 

Vegard Kristiansen Kvaale vkk@dagbladet.no I NEW YORK  

Kristoffer Egeberg keg@dagbladet.no  

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Eugene Brandal Laran ela@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

NEW YORK (Dagbladet): Nødetatene skal akkurat ha rykket ut til Harlem i New York til det som beskrives som 

en eksplosjon i en bygning, melder NY1 og flere medier. To bygninger har kollapset i kvartalet. Dagbladet er 

ved ulykkesstedet, som fremdeles er røyklagt og kaotisk. 

 

Den siste meldingen fra redningsmannskaper og vitner på stedet er at det trolig dreier seg om en 

gasseksplosjon. Men dette er ikke offisielt fastslått. En nabo sier til CBS at det var en gasslekkasje i bygget 

for fem måneder siden, men brannvesenet har så langt ikke bekreftet dette. Reportere på stedet sier at det 

ikke lukter gass i området. En annen nabo sier til Fox news at han luktet gass i området i går.  
 

Samtidig sier politiet til CNN at ingen ting tyder på at eksplosjonen har noe med terrorisme å gjøre.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til 

redningsetatene gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 
 

Minst 16 personer er skadd, hvorav minst fire er hardt skadd opplyser brannvesenet til mediene på stedet.  

 

Minst en hardt skadd person har ankommet Harlem Hospital, melder sykehuset.  
 

Det er for øyeblikket kaotisk på stedet. Et stort område er avstengt. Mange skyelystne har møtt frem for å følge 

redningsarbeidet, og det velter fremdeles tjukk røyk ut fra bygningsmassen som dekker hele området rundt.  

 

Sammenrast 

Det skal være to fem etasjers bygårder som er rammet. De to lå i midten av et kvartal på fire samstilte gårder. 

Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. TV-bildene viser at store deler av byggene har kollapset.  

 

- Det var tre eksplosjoner. Jeg ble vekket av den første, og løp ut for å se. Da stod bygget allerede i brann, og det 

var glass og splinter utover veien på utsiden. Så kom det en eksplosjon til. Brannvesenet skrek at vi måtte 

komme oss unna. Da eksploderte det igjen. Nå er hele bygget borte, sier en nabo til Fox-news.  

 

Han forteller at et av de to byggene nettopp har blitt totalrenovert og satt opp på nytt.  

 

- Nå er det helt borte, sier han, 

 

Det brenner, men store brann- og redningsmannskaper er på stedet og er i full gang med 

slukkingsarbeidet. Det er mye røyk, men ikke synlige flammer. 
 

Ifølge CBS er det en spansk kirke og en pianobutikk i det rammede bygget. 

 

Frykter flere 

Carmen Vargas-Rosa som driver den spanske kirka i første etasje, sier at hun ikke får kontakt med fire personer 

som bodde i bygget. 

 

- Jeg kjente gasslukt ved en butikk på hjørnet i går kveld. Jeg ga beskjed til eieren av butikken, og han sa 

han skulle sjekke det. 
 

Brannvesenet har rykket til stedet med 39 enheter og et mannskap på 168, melder ABC-News. Men 

redningsarbeidet er vanskelig. Ruinene der bygningen har rast sammen er alene nesten tre etasjer høye. 
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Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

Dramatisk 

- Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust butikkvinduer i 

området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7.  

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

BILDETEKST HOVEDVIDEO: KAOTISK: Politi og brannmenn var på plass i Harlem, New York etter at en 

bygning eksploderte. Flere gater ble avsperret, som vist i denne leservideoen. Video: Instagram / 

young_nd_winning 

 

BILDETEKST VIDEO 2: DIREKTE: Følg utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters 

 

BILDETEKST VIDEO 3: DRAMATISK: Kort tid etter at det ble meldt om eksplosjon i Harlem, New York, 

filmet denne Instagrambrukeren røyken som stiger opp fra et område i byedelen. Video: Instagram / lovcole 

 

BILDETEKST BILDE 1: FØR EKSPLOSJONEN: Det er de to bygningene i midten på dette bildet som er 

rammet. Bildet er fra Google Streetview. 

 

BILDETEKST BILDE 2: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

BILDETEKST BILDE 3: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

 

Versjon 12, lastet ned 16.21 

 

To bygårder kollapset i New York etter eksplosjon  
Meldes om kraftig røykutvikling og drepte og mange skadde.  

 

Vegard Kristiansen Kvaale vkk@dagbladet.no I NEW YORK  

Kristoffer Egeberg keg@dagbladet.no  

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Eugene Brandal Laran ela@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

NEW YORK (Dagbladet): En person er bekreftet død, og minst 16 skadd i Harlem i New York til det som 

beskrives som en eksplosjon i en bygning. To bygninger har kollapset i kvartalet. Dagbladet er ved 

ulykkesstedet, som fremdeles er røyklagt og kaotisk. 

 

Minst fire av de 16 skal være alvorlig skadd. 

 

Den siste meldingen fra redningsmannskaper og vitner på stedet er at det trolig dreier seg om en 

gasseksplosjon. Men dette er ikke offisielt fastslått. En nabo sier til CBS at det var en gasslekkasje i bygget 

for fem måneder siden, men brannvesenet har så langt ikke bekreftet dette. Reportere på stedet sier at det 

ikke lukter gass i området. En annen nabo sier til Fox news at han luktet gass i området i går.  
 

Samtidig sier politiet til CNN at ingen ting tyder på at eksplosjonen har noe med terrorisme å gjøre.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til 
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redningsetatene gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 
 

Minst 16 personer er skadd, hvorav minst fire er hardt skadd opplyser brannvesenet til mediene på stedet.  

 

New York Times melder om at en person skal være drept.  
 

Det er for øyeblikket kaotisk på stedet. Et stort område er avstengt. Mange skyelystne har møtt frem for å følge 

redningsarbeidet, og det velter fremdeles tjukk røyk ut fra bygningsmassen som dekker hele området rundt.  

 

Sammenrast 

Det skal være to fem etasjers bygårder som er rammet. De to lå i midten av et kvartal på fire samstilte gårder. 

Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. TV-bildene viser at store deler av byggene har kollapset.  

 

- Det var tre eksplosjoner. Jeg ble vekket av den første, og løp ut for å se. Da stod bygget allerede i brann, og det 

var glass og splinter utover veien på utsiden. Så kom det en eksplosjon til. Brannvesenet skrek at vi måtte 

komme oss unna. Da eksploderte det igjen. Nå er hele bygget borte, sier en nabo til Fox-news.  

 

Han forteller at et av de to byggene nettopp har blitt totalrenovert og satt opp på nytt. Folk skal nylig ha 

begynt å flytte tilbake til bygget.  
 

- Nå er det helt borte, sier han.  

 

Det brenner, men store brann- og redningsmannskaper er på stedet og er i full gang med 

slukkingsarbeidet. Det er mye røyk, men ikke synlige flammer. 
 

Ifølge CBS er det en spansk kirke og en pianobutikk i det rammede bygget. 

 

Frykter flere 

Carmen Vargas-Rosa som driver den spanske kirka i første etasje, sier at hun ikke får kontakt med fire personer 

som bodde i bygget. 

 

- Jeg kjente gasslukt ved en butikk på hjørnet i går kveld. Jeg ga beskjed til eieren av butikken, og han sa 

han skulle sjekke det. 
 

Brannvesenet har rykket til stedet med 39 enheter og et mannskap på 168, melder ABC-News. Men 

redningsarbeidet er vanskelig. Ruinene der bygningen har rast sammen er alene nesten tre etasjer høye. 

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

Dramatisk 

- Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust butikkvinduer i 

området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7.  

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

BILDETEKST HOVEDVIDEO: KAOTISK: Politi og brannmenn var på plass i Harlem, New York etter at en 

bygning eksploderte. Flere gater ble avsperret, som vist i denne leservideoen. Video: Instagram / 

young_nd_winning 

 

BILDETEKST VIDEO 2: DIREKTE: Følg utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters 

 

BILDETEKST VIDEO 3: DRAMATISK: Kort tid etter at det ble meldt om eksplosjon i Harlem, New York, 

filmet denne Instagrambrukeren røyken som stiger opp fra et område i byedelen. Video: Instagram / lovcole 
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BILDETEKST BILDE 1: FØR EKSPLOSJONEN: Det er de to bygningene i midten på dette bildet som er 

rammet. Bildet er fra Google Streetview. 

 

BILDETEKST BILDE 2: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

BILDETEKST BILDE 3: Foto: AP Photo/WABC-TV/NTB-SCANPIX 

 

 

Versjon 13, lastet ned 16.27 

 

To bygårder kollapset i New York etter eksplosjon  
Meldes om kraftig røykutvikling, drepte og mange skadde.  

 

Vegard Kristiansen Kvaale vkk@dagbladet.no I NEW YORK  

Kristoffer Egeberg keg@dagbladet.no  

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Eugene Brandal Laran ela@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

NEW YORK (Dagbladet): En person er bekreftet død, og minst 16 skadd i Harlem i New York til det som 

beskrives som en eksplosjon i en bygning. To bygninger har kollapset i kvartalet. Dagbladet er ved 

ulykkesstedet, som fremdeles er røyklagt og kaotisk. 

 

Minst fire av de 16 skal være alvorlig skadd. 

 

Den siste meldingen fra redningsmannskaper og vitner på stedet er at det trolig dreier seg om en 

gasseksplosjon. Men dette er ikke offisielt fastslått. En nabo sier til CBS at det var en gasslekkasje i bygget 

for fem måneder siden, men brannvesenet har så langt ikke bekreftet dette. Reportere på stedet sier at det 

ikke lukter gass i området. En annen nabo sier til Fox news at han luktet gass i området i går.  
 

Samtidig sier politiet til CNN at ingen ting tyder på at eksplosjonen har noe med terrorisme å gjøre.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til 

redningsetatene gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 
 

Minst 16 personer er skadd, hvorav minst fire er hardt skadd opplyser brannvesenet til mediene på stedet.  

 

New York Times melder om at en person skal være drept.  
 

Det er for øyeblikket kaotisk på stedet. Et stort område er avstengt. Mange skyelystne har møtt frem for å følge 

redningsarbeidet, og det velter fremdeles tjukk røyk ut fra bygningsmassen som dekker hele området rundt.  

 

Sammenrast 

Det skal være to fem etasjers bygårder som er rammet. De to lå i midten av et kvartal på fire samstilte gårder. 

Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. TV-bildene viser at store deler av byggene har kollapset.  

 

- Det var tre eksplosjoner. Jeg ble vekket av den første, og løp ut for å se. Da stod bygget allerede i brann, og det 

var glass og splinter utover veien på utsiden. Så kom det en eksplosjon til. Brannvesenet skrek at vi måtte 

komme oss unna. Da eksploderte det igjen. Nå er hele bygget borte, sier en nabo til Fox-news.  

 

Han forteller at et av de to byggene nettopp har blitt totalrenovert og satt opp på nytt. Folk skal nylig ha 

begynt å flytte tilbake til bygget.  
 

- Nå er det helt borte, sier han.  

 

Det brenner, men store brann- og redningsmannskaper er på stedet og er i full gang med 

slukkingsarbeidet. Det er mye røyk, men ikke synlige flammer. 
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Ifølge CBS er det en spansk kirke og en pianobutikk i det rammede bygget. 

 

Frykter flere 

Carmen Vargas-Rosa som driver den spanske kirka i første etasje, sier at hun ikke får kontakt med fire personer 

som bodde i bygget. 

 

- Jeg kjente gasslukt ved en butikk på hjørnet i går kveld. Jeg ga beskjed til eieren av butikken, og han sa 

han skulle sjekke det. 
 

Brannvesenet har rykket til stedet med 39 enheter og et mannskap på 168, melder ABC-News. Men 

redningsarbeidet er vanskelig. Ruinene der bygningen har rast sammen er alene nesten tre etasjer høye. 

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

Dramatisk 

- Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust butikkvinduer i 

området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7.  

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  

 

(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

BILDETEKST HOVEDVIDEO: KAOTISK: Politi og brannmenn var på plass i Harlem, New York etter at en 

bygning eksploderte. Flere gater ble avsperret, som vist i denne leservideoen. Video: Instagram / 

young_nd_winning 

 

BILDETEKST VIDEO 2: DIREKTE: Følg utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters 

 

BILDETEKST VIDEO 3: DRAMATISK: Kort tid etter at det ble meldt om eksplosjon i Harlem, New York, 

filmet denne Instagrambrukeren røyken som stiger opp fra et område i byedelen. Video: Instagram / lovcole 

 

BILDETEKST BILDE 1: Foto: AP Photo/John Minchillo/NTB-SCANPIX 

 

BILDETEKST BILDE 2: Foto: REUTERS/Mike Segar/NTB-SCANPIX 

 

BILDETEKST BILDE 3: FØR EKSPLOSJONEN: Det er de to bygningene i midten på dette bildet som er 

rammet. Bildet er fra Google Streetview. 

 

Versjon 14, lastet ned kl. 19.07 

 

To bygårder kollapset i New York etter eksplosjon  
Meldes om kraftig røykutvikling, drepte og mange skadde.  

 

Vegard Kristiansen Kvaale vkk@dagbladet.no I NEW YORK  

Kristoffer Egeberg keg@dagbladet.no  

Arnhild Aass Kristiansen aak@dagbladet.no  

Eugene Brandal Laran ela@dagbladet.no  

Harald S. Klungtveit hkl@dagbladet.no  

 

onsdag 12. mars 2014, kl.14:54 

 

NEW YORK (Dagbladet): Minst to personer er døde, og minst 16 skadd, i Harlem i New York etter en stor 

eksplosjon. To bygninger har kollapset i kvartalet. Dagbladet er ved ulykkesstedet, som fremdeles er røyklagt og 

kaotisk. 

mailto:vkk@dagbladet.no
mailto:keg@dagbladet.no
mailto:aak@dagbladet.no
mailto:ela@dagbladet.no
mailto:hkl@dagbladet.no
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Minst fire av de 16 skal være alvorlig skadd. 

 

Den siste meldingen fra redningsmannskaper og vitner på stedet er at det trolig dreier seg om en 

gasseksplosjon. Men dette er ikke offisielt fastslått. En nabo sier til CBS at det var en gasslekkasje i bygget 

for fem måneder siden, men brannvesenet har så langt ikke bekreftet dette. Reportere på stedet sier at det 

ikke lukter gass i området. En annen nabo sier til Fox news at han luktet gass i området i går.  
 

Samtidig sier politiet til CNN at ingen ting tyder på at eksplosjonen har noe med terrorisme å gjøre.  

 

Flere personer får behandling av ambulansepersonell på stedet. Noen av de første meldingene til 

redningsetatene gikk ut på at folk var fastklemt i ruinene. 
 

Minst 16 personer er skadd, hvorav minst fire er hardt skadd opplyser brannvesenet til mediene på stedet.  

 

New York Times melder om at en person skal være drept.  
 

Det er for øyeblikket kaotisk på stedet. Et stort område er avstengt. Mange skyelystne har møtt frem for å følge 

redningsarbeidet, og det velter fremdeles tjukk røyk ut fra bygningsmassen som dekker hele området rundt.  

 

Sammenrast 

Det skal være to fem etasjers bygårder som er rammet. De to lå i midten av et kvartal på fire samstilte gårder. 

Vitnene melder om en kraftig eksplosjon og rystninger. TV-bildene viser at store deler av byggene har kollapset.  

 

- Det var tre eksplosjoner. Jeg ble vekket av den første, og løp ut for å se. Da stod bygget allerede i brann, og det 

var glass og splinter utover veien på utsiden. Så kom det en eksplosjon til. Brannvesenet skrek at vi måtte 

komme oss unna. Da eksploderte det igjen. Nå er hele bygget borte, sier en nabo til Fox-news.  

 

Han forteller at et av de to byggene nettopp har blitt totalrenovert og satt opp på nytt. Folk skal nylig ha 

begynt å flytte tilbake til bygget.  
 

- Nå er det helt borte, sier han.  

 

Det brenner, men store brann- og redningsmannskaper er på stedet og er i full gang med 

slukkingsarbeidet. Det er mye røyk, men ikke synlige flammer. 
 

Ifølge CBS er det en spansk kirke og en pianobutikk i det rammede bygget. 

 

Frykter flere 

Carmen Vargas-Rosa som driver den spanske kirka i første etasje, sier at hun ikke får kontakt med fire personer 

som bodde i bygget. 

 

- Jeg kjente gasslukt ved en butikk på hjørnet i går kveld. Jeg ga beskjed til eieren av butikken, og han sa 

han skulle sjekke det. 
 

Brannvesenet har rykket til stedet med 39 enheter og et mannskap på 168, melder ABC-News. Men 

redningsarbeidet er vanskelig. Ruinene der bygningen har rast sammen er alene nesten tre etasjer høye. 

 

Metro-North har stoppet all trafikk til Grand Central etter melding om en eksplosjon, skriver NBC New York.  

 

Dramatisk 

- Det velter røyk ut av bygningen, og er vanskelig å puste. Kraften fra eksplosjonen har knust butikkvinduer i 

området rundt bygningen, sier livereporteren til den lokale TV-stasjonen ABC7.  

 

I bildet øverst i saken kan du se videobilder direkte fra stedet der tykk røyk velter ut fra en bygning mens 

brannvesenet driver slukningsarbeid.  

 

Røyk fra eksplosjonen kan ses på flere kilometers avstand. På twitter og i andre sosiale medier forteller vitner at 

de skal ha hørt et kraftig smell som beskrives som en eksplosjon.  
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(Dagbladet.no kommer med mer.)  

 

BILDETEKST HOVEDVIDEO: KAOTISK: Politi og brannmenn var på plass i Harlem, New York etter at en 

bygning eksploderte. Flere gater ble avsperret, som vist i denne leservideoen. Video: Instagram / 

young_nd_winning 

 

BILDETEKST VIDEO 2: DIREKTE: Følg utviklingen i New York LIVE. Video: Reuters 

 

BILDETEKST VIDEO 3: DRAMATISK: Kort tid etter at det ble meldt om eksplosjon i Harlem, New York, 

filmet denne Instagrambrukeren røyken som stiger opp fra et område i byedelen. Video: Instagram / lovcole 

 

BILDETEKST BILDE 1: Foto: AP Photo/John Minchillo/NTB-SCANPIX 

 

BILDETEKST BILDE 2: Foto: REUTERS/Mike Segar/NTB-SCANPIX 

 

BILDETEKST BILDE 3: FØR EKSPLOSJONEN: Det er de to bygningene i midten på dette bildet som er 

rammet. Bildet er fra Google Streetview. 

 

 

 

Helside i VG papir 13.3.2014 
 

Leter etter savnede 
 

Bygninger kollapset etter eksplosjon i New York 

 

Redningsmannskaper saumfarte ruinene etter savnede som kan ha oppholdt seg i bygningene som 

kollapset i New York i går. 

 

Av KARNA BEGGELAND SÆLEBAKKE 

 

Røyk og støv spredte seg over Manhattan etter den kraftige eksplosjonen, som målte like under 5 på Richters 

skala.  

I den ene bygningen lå det en kirke, med til sammen seks leiligheter i etasjene over. I første etasje i den andre 

bygningen lå det en pianobutikk. Over var det til sammen ni leiligheter.  

Nå er alle jevnet med jorden.  

 

Ble varslet  

Dramaet utspant seg nord på Manhattan i New York i går, der to bygninger kollapset og tok fyr umiddelbart etter 

det som trolig var en gasseksplosjon. To kvinner omkom og over 60 personer ble skadet. Flere av de savnede 

bodde i blokkene som nå er totalskadet, og det fryktes at flere kan være døde.  

Gassleverandøren Con Edison ble onsdag morgen oppringt av en nabo i området som varslet om en stram 

lukt, og rykket umiddelbart ut for å undersøke om det dreide seg om en lekkasje.  

Like før de ankom bygningen eksploderte den og kollapset.  

Ifølge TV-kanalen CBS ble det også meldt om en gasslekkasje i den ene bygningen for rundt fem måneder 

siden. Carmen Vargas-Rosa er tilknyttet kirken Spanish Christian Church, som holdt til i den ene bygningen som 

nå er jevnet med jorden. Hun bekreftet at et gassrør nylig ble skiftet i bygningen, og at hun har kjent gasslukt.  

– Jeg trodde det var i orden nå, forteller hun gråtkvalt.  

I myndighetenes rapport har det dessuten kommet fram at bygningene har hatt alvorlige feil og mangler: 

Ifølge byens etat for boligsikkerhet er det registrert over 60 overtredelser av vedlikeholdsarbeidet på 

bygningene i løpet av de siste årene.  

Blant manglene er en defekt brannalarm og en manglende rømningsvei i det ene bygget, og mangel på 

branndør i det andre.  

New York-ordfører Bill de Blasio bekreftet på en pressekonferanse etter hendelsen at alt tyder på at det dreier 

seg om en gasseksplosjon.  
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Rask responstid  

– Jeg vil understreke at denne ulykken hendte uten noe forvarsel før den telefonen som kom til Con Edison et 

kvarter før ulykken, uttalte ordføreren.  

Han valgte derfor å rose redningsmannskapenes raske handlingsevne.  

– Nok en gang har vi sett hva nødetatene våre evner å gjøre under slike alvorlige omstendigheter. Responsen 

var usedvanlig rask, og nødetatene har gjort en uunnværlig jobb her i dag, fastslo de Blasio, og tilføyde:  

– Dette er en forferdelig tragedie, og mine tanker går ut til alle som er rammet.  

 

BILDETEKST HOVEDBILDE: RUINER: Over 250 redningsarbeidere deltok i arbeidet med å sikre området 

rundt de to bygningene som kollapset onsdag. Foto: AFP 

 

BILDETEKST BILDE 2: TOTALSKADET: De to bygningene huset en kirke, en pianoforretning og femten 

leiligheter. Nå er de jevnet med jorden. Foto: AFP 

 

BILDETEKST BILDE 3: KAOTISK: Redningsmannskaper sikrer en skadet person på åstedet. Til sammen ble 

over 60 personer skadet i eksplosjonen. Foto: AP 

 

 

 

Helside i Aftenposten papir 13.3.2014 
 

Minst to kvinner er døde og minst 20 personer skadet i det som trolig var en gasseksplosjon i New York.  

 

«Det er vårt nabolags 11. september» 
 

USA  

GUNNAR KAGGE 

EIRIK H. WINSNES 

ÅSMUND GRAM DOKKA 

 

Kongressmannen Charles Rangel, som representerer Harlem der boligblokken sto, sa i går at «dette er 

veldig alvorlig, det er vårt nabolags 11. september, selv om vi ikke vet hva årsaken er». 

 

Den norske studenten Nickolas Ask (20) fortalte Aftenposten i går at: 

– Jeg satt i leiligheten fem minutter unna og det ristet noe voldsomt. Det kom mye røyk og flammer. Mer enn 

250 brannmenn ble sendt til ulykkesstedet for å bekjempe flammene. Det føderale politiet FBI kom raskt til 

åstedet for å undersøke om det var snakk om et terrorangrep, men konkluderte raskt med at det hele var en 

ulykke. 

I går kveld skrev The New York Times at minst 12 mennesker fortsatt var savnet. New Yorks borgermester 

Bill de Blasio bekreftet at det fortsatt var mange savnede, men han ville ikke gå ut med tall før myndighetene 

hadde bedre oversikt. Eksplosjonen skjedde litt over klokken 09.00 lokal tid. Det var i går kveld norsk tid 

vanskelig å slå fast hvor mange som befant seg i boligblokken med forretning på gateplan, og hvor mange som 

hadde forlatt leiligheten sin da eksplosjonen fant sted.  

 

Kjente gasslukt  

Borgermesteren advarte om at det kan ta tid å lete gjennom ruinene etter at ilden er slukket, og det er trygt for 

bergingsmannskapene å gå inn.  

Nickolas Ask fortalte at det raskt kom mange skuelystne til åstedet. Det var tett røyk og vanskelig å puste, 

fortalte lokale journalister. Myndighetene delte ut munnbind til beboere for at de ikke skulle puste direkte inn 

den tykke røyken.  

Beboere i en av de to bygningene som raste sammen, sa til journalister at de hadde luktet gass tirsdag kveld. 

Men da lukten forsvant, gikk de og la seg. En annen beboer fortalte New York Daily News at hun hadde luktet 

gass i flere uker. 15 minutter før eksplosjonen fikk gassverket melding om en gasslekkasje. To ansatte ble 

øyeblikkelig sendt ut for å undersøke, de kom frem rett etter at eksplosjonen inntraff.  

Borgermester de Blasio bekreftet at to boligblokker raste sammen, og at flere andre bygg var skadet.  

 

11. september  

Et øyenvitne sa til BBC at «det så ut som en repetisjon av tvillingtårnene», med referanse til 11. september 2001 

og angrepet på World Trade Center. 
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Boligblokkene ligger i Harlem, høyt oppe på Manhattan. Adressen er Park Avenue. Kongressmannen Charles 

Rangel som representerer Harlem, sa at «dette er veldig alvorlig, det er vårt nabolags 11. september, selv om vi 

ikke vet hva årsaken var».  

Han sa at det vanskeligste var at man ikke visste om det fortsatt var mennesker i ruinene.  

– Vi så mennesker som fløy ut av vinduet. Dette er mine naboer, sa en gråtkvalt Ashley Rivera til journalister 

på stedet.  

20 år gamle Jennifer Salas sto gråtende utenfor sperringene. Hun bodde i en av de seks etasjers høye 

bygningene sammen med ektemannen sin. Gang på gang ba hun brannmennene om å finne mannen, forteller The 

New York Times.  

Avisen hadde også vært på det lokale plan- og byggkontoret og funnet dokumenter med advarsler om 

sprekker og svakheter i ett av de sammenraste husene.  

 

BILDETEKST: – Mer enn 250 brannmenn deltok i kampen mot flammene i Harlem. 

 

UTHEVET SITAT: »Vi så mennesker som fløy ut av vinduet. Dette er mine naboer. Ashley Rivera, beboer 
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Vedlegg 6  

Verbalspråklige og visuelle endringer i ulykkesnyhet på 

Dagbladet.no 12.3.2014 (kapittel 10) 

 

Tabell 10.1: Verbalspråklige endringer i Dagbladet.nos hovedartikkel, med 

utgangspunkt i versjon 14 

Segment Tekst Innført i 
versjon 
nummer 

Spesifisering av 
tittel og ingress 

Erstatter tekst 
(innført i versjon) 

Kommentar 

1 To bygårder kollapset i 
New York etter 
eksplosjon 

10  – Utrykning til mulig 
eksplosjon i New York 
(1) 
– Utrykning til 
eksplosjon i New York 
(2) 
Bygning kollapset i 
New York etter mulig 
eksplosjon (4) 

Tittel 

2 Meldes om kraftig 
røykutvikling, drepte 
og mange skadde. 

13  Nødetatene på stedet. 
(1) 
Meldes om kraftig 
røykutvikling og flere 
skadde. (4) 
Meldes om kraftig 
røykutvikling og 
drepte og mange 
skadde. (11) 

Ingress 

3 Vegard Kristiansen 
Kvaale 
vkk@dagbladet.no I 
NEW YORK  
Kristoffer Egeberg 
keg@dagbladet.no  
Arnhild Aass 
Kristiansen 
aak@dagbladet.no  
Eugene Brandal Laran 
ela@dagbladet.no  
Harald S. Klungtveit 
hkl@dagbladet.no 

8  Arnhild Aass 
Kristiansen 
aak@dagbladet.no (3) 
Harald S. Klungtveit 
hkl@dagbladet.no (3) 
Kristoffer Egeberg 
keg@dagbladet.no (4)  
Eugene Brandal Laran 
ela@dagbladet.no (5) 

Byline 

4 Onsdag 12. mars 2014, 
kl. 14:54 

1   Dateline 1 

5 NEW YORK 
(Dagbladet): 

7  (Dagbladet): (1) Dateline 2 

6 Minst to personer er 
døde, og minst 16 
skadd, i Harlem i New 
York etter en stor 
eksplosjon. 

14 Utdyping (antall 
drepte og skadde), 
kontekstualisering 
(geografisk 
lokalisering) 

Nødetatene skal 
akkurat ha rykket ut til 
Harlem i New York til 
de som beskrives som 
en mulig eksplosjon i 

 

mailto:vkk@dagbladet.no
mailto:keg@dagbladet.no
mailto:aak@dagbladet.no
mailto:ela@dagbladet.no
mailto:hkl@dagbladet.no
mailto:aak@dagbladet.no
mailto:hkl@dagbladet.no
mailto:keg@dagbladet.no
mailto:ela@dagbladet.no
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en bygning, melder 
NY1 og flere medier. 
 
Foreløpig er det lite 
bekreftet informasjon 
om hva som har 
skjedd. (1) 
 
Nødetatene skal 
akkurat ha rykket ut til 
Harlem i New York til 
de som beskrives som 
en mulig eksplosjon i 
en bygning, melder 
NY1 og flere medier. 
 
En bygning har 
kollapset og minst fire 
personer er skadd. (2) 
 
Nødetatene skal 
akkurat ha rykket ut til 
Harlem i New York til 
det som beskrives 
som en eksplosjon i 
en bygning, melder 
NY1 og flere medier. 
(3) 
 
En person er bekreftet 
død, og minst 16 
skadd i Harlem i New 
York til det som 
beskrives som en 
eksplosjon i en 
bygning. (12) 

7 To bygninger har 
kollapset i kvartalet. 

10 Kontekstualisering 
(lokaliserer 
bygningene til 
samme kvartal) 

  

8 Dagbladet er ved 
ulykkesstedet, som 
fremdeles er røyklagt 
og kaotisk. 

8 Belegg (observasjon 
av situasjonen som 
er meldt) 

  

9 Minst fire av de 16 
skal være alvorlig 
skadd. 

12 Utdyping (grad av 
skade) 

  

10 Den siste meldingen 
fra 
redningsmannskaper 
og vitner på stedet er 
at det trolig dreier seg 
om en gasseksplosjon. 
Men dette er ikke 
offisielt fastslått. En 
nabo sier til CBS at 
det var en 

8 Årsak/virkning 
(årsak til 
eksplosjonen), 
kontekstualisering 
(tidligere 
hendelser), utdyping 
(detaljer om lukt på 
stedet) 
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gasslekkasje i bygget 
for fem måneder 
siden, men 
brannvesenet har så 
langt ikke bekreftet 
dette. Reportere på 
stedet sier at det ikke 
lukter gass i området. 
En annen nabo sier til 
Fox news at han 
luktet gass i området i 
går.  
 
 

11 Samtidig sier politiet 
til CNN at ingen ting 
tyder på at 
eksplosjonen har noe 
med terrorisme å 
gjøre. 

8 Årsak/virkning 
(årsak til 
eksplosjonen) 

  

12 Flere personer får 
behandling av 
ambulansepersonell 
på stedet. Noen av de 
første meldingene til 
redningsetatene gikk 
ut på at folk var 
fastklemt i ruinene. 

3 Utdyping (detaljer 
om 
redningsarbeidet) 

  

13 Minst 16 personer er 
skadd, hvorav minst 
fire er hardt skadd 
opplyser brannvesenet 
til mediene på stedet.  

8 Utdyping (grad av 
skade, gjentakelse 
av segment 9 kopla 
til kilde) 

Minst 11 personer er 
lettere skadd, 
opplyser 
brannvesenet til CNN. 
(3) 
 
Minst 11 personer er 
skadd, opplyser 
brannvesenet til 
mediene på stedet. 
(6) 

 

14 New York Times 
melder om at en 
person skal være 
drept. 

12 Utdyping (utdatert 
presisering av antall 
døde, jf. segment 6) 

Det skal være minst 
en skadd innbragt til 
sykehus. Sykehuset 
melder at denne 
pasienten er hardt 
skadd. (4) 
 
Minst en hardt skadd 
person har ankommet 
Harlem Hospital med 
(6) 
 
Minst en hardt skadd 
person har 
ankommet Harlem 
Hospital, melder 
sykehuset. (7) 

 

15 Det er for øyeblikket 8 Utdyping (detaljer   
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kaotisk på stedet. Et 
stort område er 
avstengt. Mange 
skyelystne har møtt 
frem for å følge 
redningsarbeidet, og 
det velter fremdeles 
tjukk røyk ut fra 
bygningsmassen som 
dekker hele området 
rundt. 

om ulykkesstedet) 

16 Sammenrast 7   Mellomtittel 

17 Det skal være to fem 
etasjers bygårder som 
er rammet. De to lå i 
midten av et kvartal 
på fire samstilte 
gårder. Vitnene 
melder om en kraftig 
eksplosjon og 
rystninger. TV-bildene 
viser at store deler av 
byggene har kollapset. 

10 Kontekstualisering 
(detaljer om 
bygningene og 
kvartalet), utdyping 
(detaljer om 
eksplosjonen og 
kollapsen) 

Det skal være en seks 
etasjers boliggård som 
er rammet. Vitnene 
melder om en kraftig 
eksplosjon og 
rystninger. TV-bildene 
viser at en stor del av 
bygget har kollapset. 
(4) 

 

18 – Det var tre 
eksplosjoner. Jeg ble 
vekket av den første, 
og løp ut for å se. Da 
stod bygget allerede i 
brann, og det var glass 
og splinter utover 
veien på utsiden. Så 
kom det en eksplosjon 
til. Brannvesenet skrek 
at vi måtte komme oss 
unna. Da eksploderte 
det igjen. Nå er hele 
bygget borte, sier en 
nabo til Fox-news.  

11 Utdyping (detaljer 
om eksplosjonen og 
ulykkesstedet) 

 
 

 

19 Han forteller at et av 
de to byggene 
nettopp har blitt 
totalrenovert og satt 
opp på nytt. Folk skal 
nylig ha begynt å 
flytte tilbake til 
bygget.  
 
– Nå er det helt borte, 
sier han. 

12 Kontekstualisering 
(tidligere 
hendelser), utdyping 
(detaljer om 
kollapsen) 

Han forteller at et av 
de to byggene 
nettopp har blitt 
totalrenovert og satt 
opp på nytt.  
 
– Nå er det helt borte, 
sier han, (11) 
 

 

20 Det brenner, men 
store brann- og 
redningsmannskaper 
er på stedet og er i full 
gang med 
slukkingsarbeidet. Det 
er mye røyk, men ikke 
synlige flammer. 

10 Utdyping (detaljer 
om brannen og 
redningsarbeidet) 

Det brenner i bygget, 
men store brann- og 
redningsmannskaper 
er på stedet og er i 
full gang med 
slukkingsarbeidet. 
Det er mye røyk, men 
ikke synlige flammer. 
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(7) 

21 Ifølge CBS er det en 
spansk kirke og en 
pianobutikk i det 
rammede bygget. 

5 Kontekstualisering 
(detaljer om 
bygningene) 

  

22 Frykter flere 8    

23 Carmen Vargas-Rosa 
som driver den 
spanske kirka i første 
etasje, sier at hun ikke 
får kontakt med fire 
personer som bodde i 
bygget. 
 
– Jeg kjente gasslukt 
ved en butikk på 
hjørnet i går kveld. 
Jeg ga beskjed til 
eieren av butikken, og 
han sa han skulle 
sjekke det. 

8 Utdyping (detaljer 
om savnede), 
kontekstualisering 
(tidligere hendelser) 

  

24 Brannvesenet har 
rykket til stedet med 
39 enheter og et 
mannskap på 168, 
melder ABC-News. 

8 Utdyping (detaljer 
om 
brannmannskapene) 

Brannvesenet kan 
foreløpig ikke 
bekrefte at 
bygningskollapsen 
skyldes en eksplosjon. 
(3) 
 
Brannvesenet kan 
foreløpig ikke 
bekrefte at 
bygningskollapsen 
skyldes en eksplosjon. 
De har rykket til 
stedet med 39 
enheter og et 
mannskap på 168, 
melder ABC-News. (7) 

 

25 Men redningsarbeidet 
er vanskelig. Ruinene 
der bygningen har rast 
sammen er alene 
nesten tre etasjer 
høye. 

8 Utdyping (detaljer 
om 
redningsarbeidet og 
kollapsen) 

  

26 Metro-North har 
stoppet all trafikk til 
Grand Central etter 
melding om en 
eksplosjon, skriver 
NBC New York.  

2 Årsak/virkning 
(konsekvens av 
eksplosjonen) 

Metro-North har 
stoppet all trafikk til 
Grand Central etter 
melding om en mulig 
eksplosjon, skriver 
NBC New York på 
twitter. (1) 

 

27 Dramatisk 7   Mellomtittel 

28 – Det velter røyk ut av 
bygningen, og er 
vanskelig å puste. 
Kraften fra 

4 Utdyping (detaljer 
fra kollapsen)  
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eksplosjonen har 
knust butikkvinduer i 
området rundt 
bygningen, sier 
livereporteren til den 
lokale TV-stasjonen 
ABC7.  

29 I bildet øverst i saken 
kan du se videobilder 
direkte fra stedet der 
tykk røyk velter ut fra 
en bygning mens 
brannvesenet driver 
slukningsarbeid. 

3 Utdyping (detaljer 
om kollapsen) 

CBS News filmer nå 
direkte fra 
eksplosjonsstedet der 
tykk røyk velter ut fra 
en bygning mens 
brannvesenet driver 
slukningsarbeid. (2) 

 

30 Røyk fra eksplosjonen 
kan ses på flere 
kilometers avstand.  

2 Utdyping (detaljer 
om kollapsen) 

  

31 På twitter og i andre 
sosiale medier 
forteller vitner at de 
skal ha hørt et kraftig 
smell som beskrives 
som en eksplosjon. 

3 Belegg (vitner til 
eksplosjonen) 

På twitter og i andre 
sosiale medier 
forteller vitner at de 
skal ha hørt en 
eksplosjon. (2) 

 

32 (Dagbladet.no 
kommer med mer.)  

1    

33 I denne artikkelen  
nyheter utenriks new 
york usa  

1   Tagging av 
emneord 

  

http://www.dagbladet.no/tag/nyheter
http://www.dagbladet.no/tag/utenriks
http://www.dagbladet.no/tag/new_york
http://www.dagbladet.no/tag/new_york
http://www.dagbladet.no/tag/usa
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Tabell 10.2: Visuelle endringer i Dagbladet.nos hovedartikkel 

Visuelt 
element 

Type element Bildetekst Innført i 
versjon 
nummer  

Erstatter 
 visuelt 
element 

Beskrivelse/kommentar 

1 Direkte 
videooverføring 

DIREKTE: Følg 
utviklingen i New York 
LIVE. Video: reuters 

3  Første integrerte video 

2 Videoklipp DRAMATISK: Kort tid 
etter at det ble meldt 
om eksplosjon i Harlem, 
New York, filmet denne 
Instagrambrukeren 
røyken som stiger opp 
fra et område i 
byedelen. Video: 
Instagram / lovcole 

6  Ny hovedvideo i versjon 6, 
overtar plassen til element 
1. Direktevideoen flyttes 
ned i saken. Videoene 
bytter likevel plass igjen i 
versjon 7. 

3 Stillbilde Foto: AP Photo/WABC-
TV/NTB-SCANPIX 

6  Luftfoto 1 av 
slukningsarbeidet, tas vekk i 
versjon 13 

4 Stillbilde  Foto: AP Photo/WABC-
TV/NTB-SCANPIX 

6  Luftfoto 2 av 
slukningsarbeidet, tas vekk i 
versjon 13 

5 Stillbilde FØR EKSPLOSJONEN: Det 
er de to bygningene i 
midten på dette bildet 
som er rammet. Bildet er 
fra Google Streetview. 

10  Gatebilde av bygningene fra 
Google Streetview. 
«Spanish Christian Church» 
og «Absolute Piano» kan 
leses på henholdsvis et stort 
skilt og en butikkmarkise. 
Legges øverst av 
stillbildene.  

6 Videoklipp KAOTISK: Politi og 
brannmenn var på plass i 
Harlem, New York etter 
at en bygning 
eksploderte. Flere gater 
ble avsperret, som vist i 
denne leservideoen. 
Video: Instagram / 
young_nd_winning 

11  Ny Instagram-video, nå 
presentert som 
«leservideo». Brukes som 
hovedvideo. Direktevideoen 
flyttes ned igjen.  

7 Stillbilde  Foto: AP Photo/John 
Minchillo/NTB-SCANPIX 

13 3 Nytt luftfoto av 
redningsarbeidet erstatter 
det forrige. Legges øverst av 
stillbildene. 

8 Stillbilde Foto: REUTERS/Mike 
Segar/NTB-SCANPIX 

13 4 Situasjonsbilde av skadd 
person som fraktes på båre 
av brannfolk. Legges nest 
øverst av stillbildene. 

 


