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Sammendrag 
Etter stortingsvalget i 2013 besluttet den nyvalgte regjeringen bestående av Høyre og 

Fremskrittspartiet at 30 år med norsk utviklingsminister var nok. Utenriksdepartementet 

skulle heretter kun ha én statsråd, og dette skulle være utenriksministeren. Hvilke følger fikk 

dette for nyhetsbildet om norsk utenriks- og utviklingspolitikk? 

Denne oppgaven studerer endringen i kommunikasjon fra Utenriksdepartementet ved å 

sammenligne 2012 og 2014, årene før og etter stortingsvalget. Gjennom en temaanalyse 

identifiseres de mest fremtredende temaene i 2012 og 2014 og funnene plasseres i en kontekst 

av blant annet nyhetskriterier og dagsordenteori. En påfølgende rammeanalyse gjør rede for 

hvordan det norske selvbildet fremstår i nyhetsbildet i 2012 og 2014. 

 

Abstract 
After the Norwegian general election in 2013, the newly elected government consisting of the 

Conservative Party and the Progressive Party decided that, after 30 years, it was time to 

remove the position of Minister for International development. The Norwegian Ministry of 

Foreign Affairs would from now on have one Minister only, the Minister of Foreign Affairs. 

What consequences did this change have on the news regarding Norwegian development and 

foreign policy?  

This paper studies the change in communication from the Ministry of Foreign Affairs by 

comparing the years 2012 and 2014, the years prior to and after the general election. Through 

a thematic analysis, the most prominent themes in 2012 and 2014 are identified and the 

findings are placed in the context of news values and agenda setting theory. The following 

frame analysis explains how the Norwegian self-image appears in the news in 2012 and 2014. 
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1   Innledning  
Etter stortingsvalget høsten 2013 besluttet Erna Solbergs mindretallsregjering bestående av 

Høyre og Fremskrittspartiet å legge ned stillingen som miljø- og utviklingsminister. 

Miljøporteføljen ble overført til Klima- og miljødepartementet, mens posten som 

utviklingsminister ble fjernet. Etter 30 år med utviklingsminister skulle 

Utenriksdepartementet kun ha én statsråd og dette skulle være utenriksministeren.  

Ansvarlig redaktør i Bistandsaktuelt, et norsk fagblad for bistands- og utviklingspolitikk, 

Gunnar Zachrisen, sa til NRK den gangen at han var overrasket over avgjørelsen og at det 

ville bli lagt merke til (Eriksen og Bakken, 2013). Én statsråd vil ”umulig kunne ta seg av like 

mye reising og representasjon som Utenriksdepartementets statsråder har delt på”, ifølge 

Zachrisen, og han sa videre at å sende en statssekretær til store møter vil kunne svekke 

Norges gjennomslagskraft internasjonalt (Eriksen og Bakken, 2013). 

Det ble spekulert i om sammenslåingen av ministerpostene var uttrykk for et paradigmeskifte 

i norsk utenriks- og utviklingspolitikk, og hvilken rolle norsk utviklingspolitikk ville få 

fremover. Høyres Børge Brende ble utnevnt til utenriksminister og uttalte at norsk utenriks- 

og utviklingspolitikk nå skulle samordnes (Speed og Opseth, 2013). Et grep i denne 

samordningen var å flytte miljøporteføljen til Klima- og miljødepartementet, og i tillegg ble 

mye av europapolitikken flyttet til europaministeren ved Statsministerens kontor. Brende 

refererte til regjeringsplattformen hvor videreføring av norsk utviklingshjelp var eksplisitt, 

men han varslet i tillegg at det ville bli større fokus på resultater i norsk utviklingshjelp. 

Reaksjonene på den organisatoriske endringen i Utenriksdepartementet var delte. En av de 

som var for en slik endring var blant annet tidligere statssekretær for Kristelig Folkeparti og 

nåværende direktør for Fridtjof Nansens Institutt, Leiv Lunde. Han mente endringen kunne 

bidra til ”interessante muligheter for å skape mer helhet i politikken” (Tømte og Røst, 2015). 

Sammen med Henrik Thune, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), tok nettopp 

Lunde til orde for å fjerne utviklingsministeren i boken Hva kan Norge være i verden, 

publisert før valget i 2013. Deres argument var da at skillet mellom de rike i Nord og de 

fattige i Sør var i ferd med å viskes bort og at tradisjonelle pengeoverføringer, som rene 

bistandsmidler, burde erstattes med en integrert globaliseringspolitikk som tar denne 

endringen i betraktning (Thune og Lunde, 2013). På denne måten vil Norge kunne få en mer 

helhetlig utenrikspolitikk, mente de. 
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Blant de som var mot en fjerning av utviklingsministerposten var flere bistandsorganisasjoner, 

tidligere utviklingsministre og også Kristelig Folkeparti, som mente at dette var feil 

prioritering av en tidligere sterk bistandsnasjon som Norge (Tømte og Røst, 2015). Man var 

bekymret for hvilket signal dette ville sende fra Norge, og hvor god representasjon det ville 

være på ministernivå når kun én minister nå skulle dekke både utenriks- og 

utviklingspolitikken. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim sa blant annet at endringen 

ville svekke Norges ”evne til å påvirke politikken i internasjonale fora” (Tømte og Røst, 

2015). Kristelig Folkepartis Kjell Ingolf Ropstad uttalte at han fryktet at utviklingspolitikken 

skulle bli ”et venstrehåndsarbeid når det legges under utenriksministerens vinger” (Tømte og 

Røst, 2015). 

Faktiske følger av denne prioriteringen ble illustrert av flere store bistandsorganisasjoner i en 

felles kronikk et år etter Solberg-regjeringen kom til makten. I kronikken, publisert i 

Dagbladet, skrev organisasjonene FOKUS, Blå Kors, Digni, SAIH, Utviklingsfondet, CARE, 

Caritas Norge og FORUT:  

Ett år etter, mener vi det er på tide at Solberg erkjenner at dette var et feilgrep, og snur. 
Vi som hver dag jobber for å bidra til bedre levekår i andre deler av verden, opplever at 
mangelen på en utviklingsminister gjør arbeidet vanskeligere. Prosesser tar lengre tid. 
Samtidig stiller Norge med mindre gjennomslagskraft ved å sende en statssekretær til 
møter der andre land stiller med en utviklingsminister. 

 
Utenrikspolitikken og utviklingspolitikken skulle nå gå hånd i hånd. I praksis ser vi at 
det altfor ofte ender opp med at utviklingspolitikken går i skyggen. Her trengs med 
andre ord en strukturell endring.  

         (Lindstad et al., 2014) 
 

Etter 30 år med utviklingsminister valgte Solberg-regjeringen å fjerne stillingen. Regjeringen 

varslet aldri en ny utenriks- og utviklingspolitikk, men hvilke følger hadde den 

organisatoriske endringen? Denne oppgaven er særlig interessert i hvilke følger dette kan ha 

fått for publikum som mottakere av politikk gjennom mediene. Er det en endring i hva som 

formidles om norsk utenriks- og utviklingspolitikk til publikum? 
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1.1   Operasjonalisering  og  begrepsavklaring  
For å studere hvordan norsk utenriks- og utviklingspolitikk formidles til publikum gjennom 

norske medier, har jeg valgt å ta utgangspunkt i Aftenpostens papirutgave. Papirutgaven, også 

kalt morgenutgaven, inkluderer tre faste seksjoner, en hoveddel med nyheter og sport, en 

kulturdel og en økonomidel (Medielab, u.å.). Ifølge MedieNorge er var Aftenposten den 

største avisen i Norge i 2015, målt etter papiropplag (MedieNorge, u.å.).   

Videre vil publikum i denne oppgaven operasjonaliseres som lesere av Aftenpostens 

morgenutgave.  

Begrepet det norske selvbildet er sentralt i denne oppgaven. Det vil brukes for å vise 

nordmenns oppfatning av Norge som et land som hjelper de som trenger det, og er særlig 

støttet opp av ideene om at Norge er en fredsnasjon og en humanitær stormakt. Thune og 

Lunde kaller dette merkelapper (Thune og Lunde, 2013, s. 111). Disse merkelappene 

representerer det grunnleggende gode som et kjennetegn ved den norske folkesjelen, og dette 

har bidratt til å forme det norske selvbildet (Leira, 2005). Det norske selvbildet vil bli videre 

gjort rede for i kapittel to. 

For å finne svar på problemstillingen vil jeg gjennomføre to analyser, en temaanalyse og en 

rammeanalyse. Temaanalysen vil være en kvantitativ innholdsanalyse for å kategorisere 

analyseenhetene etter tema. På bakgrunn av funn i temaanalysen vil jeg utføre en 

rammeanalyse basert på teori om nyhetsrammer. Rammeteori omhandler hvordan visse 

aspekter og detaljer ved en sak fremheves fremfor andre, og denne oppgaven tar sikte på å 

studere hvordan aspekter ved det norske selvbildet rammes og fremstilles i Aftenposten i 

2012 og 2014. 

1.2   Problemstilling  
Med utgangspunkt i regjeringsskiftet i 2013 ønsker jeg å undersøke om det er noen endring i 

kommunikasjonen fra Utenriksdepartementet i 2012 og 2014, årene før og etter 

stortingsvalget. I 2012 var Utenriksdepartementet representert ved to statsråder, både 

utenriksminister og miljø- og utviklingsminister, mens man i 2014 kun hadde 

utenriksministeren.  



4 
 

Er endringen i organiseringen av utenriks- og utviklingspolitikken på noen måte reflektert i 

hva Utenriksdepartementet kommuniserer til det norske folk via Aftenposten? Er det en 

endring når det gjelder måten det norske selvbildet innenfor norsk utenrikspolitikk 

kommuniseres?  

Min problemstilling er følgende:  

Hvordan kommer det norske selvbildet til uttrykk i kommunikasjon fra 

Utenriksdepartementet i Aftenposten i 2012 og 2014? 

 

For å finne svar på problemstillingen har jeg valgt å utarbeide to underproblemstillinger: 

1.   Hvilke tema er særlig fremtredende i kommunikasjonen fra Utenriksdepartementet? 

 

2.   Med utgangspunkt i de mest fremtredende temaene i Utenriksdepartementets 

kommunikasjon, hvordan fremstår rammen om det norske selvbildet i Aftenpostens 

artikler? 

1.3   Teoretisk  tilnærming  
Utgangspunktet for denne oppgavens teoretiske tilnærming er politisk kommunikasjon og 

hvordan politisk kommunikasjon kommer til uttrykk i Utenriksdepartementets uttalelser i 

Aftenposten. 

Jeg vil foreta to analyser for å finne svar på min problemstilling. For temaanalysen vil særlig 

nyhetskriterier og dagsordenteori være interessante. For rammeanalysen vil jeg benytte meg 

av ulike studier innen teori om nyhetsrammer.   

1.4   Metode  
I denne oppgaven vil jeg gjennomføre analyse av nyhetsartikler hvor Utenriksdepartementet 

har uttalt seg, og kilde vil være avisen Aftenpostens papirutgave i 2012 og 2014. Første del av 

analysen vil være en kvantitativ innholdsanalyse i form av en temaanalyse av 

Utenriksdepartementets uttalelser. Målet med denne analysen er primært å kategorisere 

uttalelsene etter tema for å kunne besvare oppgavens første underproblemstilling.  
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De to mest fremtredende temaene vil tas videre i en andre del av analysen, som vil være en 

rammeanalyse med mål om å studere hvordan det norske selvbildet fremstår i 

Utenriksdepartementets uttalelser i Aftenposten i 2012 og 2014.  

1.5   Oppbygging  
Denne oppgaven består av sju kapitler. Kapittel to vil utdype det norske selvbildet og dette 

selvbildets forankring i norsk utenrikspolitikk, både historisk og i dag, samt se på denne 

forankringen i samfunnet forøvrig. For å plassere det norske selvbildet i en politisk kontekst 

vil kapittelet også inkludere en kort redegjørelse for utenrikspolitisk prioritering for 2012, ved 

Stoltenberg II-regjeringen, og 2014, ved Solberg-regjeringen. 

I kapittel tre følger en presentasjon av teoretiske perspektiver relevant for denne oppgaven.  

Kapittel fire er oppgavens metodekapittel, hvor det redegjøres for de metodene denne 

oppgaven bygger på i sin analyse, henholdsvis temaanalyse og rammeanalyse. 

I kapitlene fem og seks vil tema- og rammeanalysens funn presenteres og diskuteres, blant 

annet ved å trekke inn de teoretiske perspektivene i kapittel to. Disse kapitlene vil gjøre rede 

for underproblemstillingene. 

Kapittel sju er avsluttende kapittel hvor funnene i underproblemstillingene kobles sammen 

med hovedproblemstillingen.  
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2   Det  norske  selvbildet  
Da tidligere utenriksminister Knut Frydenlund i 1982 skulle reflektere rundt Norges 

utenrikspolitiske situasjon, skrev han at det var en takknemlig oppgave å representere Norge i 

utlandet og at Norge var vel ansett internasjonalt:   

 

Vi er kjent som et land som etterlever de forpliktelser vi har tatt på oss. [...] Vi får ros for 

vår støtte til frigjøringsbevegelser. [...] I de Forente Nasjoner er Norge kjent som en 

forkjemper for menneskerettigheter. Ved katastrofer i andre land er Norge tidlig ute med 

hjelpetiltak. [D] ette har gitt Norge en bestemt internasjonal profil. Det er også en profil 

som nordmenn flest vil at deres land skal ha. Dette har noe med Wergeland og Bjørnson å 

gjøre – med historie og tradisjon – og ønsket om å leve opp til den anseelse som Fridtjof 

Nansen skaffet Norge gjennom sin innsats for flyktninger etter den første verdenskrig. 

Dette er grunnholdninger enhver norsk regjering og utenriksledelse må ta hensyn til. 

       (Frydenlund, 1982, s. 190) 

 

Frydenlund knytter historie og tradisjon sammen med Wergeland og Bjørnson. Mens 

Wergeland kanskje er mest kjent for blant annet å ha skrevet det som under unionsperioden på 

1800-tallet fikk en uoffisiell status som Norges nasjonalsang, er Bjørnson forfatter av Norges 

nåværende nasjonalsang Ja, vi elsker. Bjørnson var i tillegg medlem av den første 

Nobelkomiteen.  

Frydenlunds referanse til Fridtjof Nansen og anseelsen Nansen skaffet Norge er en annen 

viktig del av Norges historie. Fridtjof Nansen er kanskje mest kjent som polfarer og oppdager, 

men han var også diplomat. Nansen var Folkeforbundets første høykommissær for 

flyktninger. Han fikk i 1922 Nobels Fredspris for sitt arbeid for flyktninger i Russland, 

Kaukasus, på Balkan og i Lilleasia. Dette førte til at humanitær innsats raskt ble regnet som 

en del av den norske fredstradisjonen, ifølge Leira (2005, s. 142).  

Nansens rolle som polfarer ligger nært den norske folkesjelen, og dette ble også bragt på 

banen i talen da daværende leder for Nobelkomiteen, Fredrik Stang, overrakte prisen til 

Nansen i 1922. 

We remember a young boy, for he was but little more than that, crossing Greenland on 

skis. He thought that up there in the North where the costly expeditions from great 

nations always suffered shipwreck, Norwegian sports equipment and Norwegian 
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familiarity with ice and snow would be able to succeed. He did succeed, and his trip 

became a landmark in the history of Arctic exploration.  

(Stang, 1922)  

 

Det at Nobelkomiteen i sin tale spiller på Nansen som både polfarer og fredsprisvinner er en 

sterk kobling for nordmenn, som ifølge ordtaket er ”født med ski på beina”. Nansen er en 

folkehelt og forbilde også i dag, og i sin utenrikspolitiske redegjørelsen for Stortinget i 2002 

kunne daværende utenriksminister Jan Petersen argumentere for at ”[s]iden Fridtjof Nansen 

har humanitær innsats vært en del av vår nasjonale identitet” (Petersen sitert i Leira et al., 

2007, s. 12). 

Dette kapittelet ønsker å illustrere hvordan det norske selvbildet har vokst frem siden 

Wergeland, Bjørnson og Nansens tid, i tillegg til å se på hvordan denne arven er videreført til 

dagens politiske situasjon. Første stopp vil være et kort blikk på norsk utenrikspolitikks 

historie, og opphavet til det norske selvbildet. 

2.1   Norsk  utenrikspolitikks  historie  
Begrepet utenrikspolitikk dukket først opp i Storbritannia i løpet av 1700-tallet, i hovedsak for 

å avgrense den frie pressens diskusjon av utenrikssaker (Eggen et al., 2015, s. 2-3). Lignende 

begrep ble etterhvert brukt i flere land, og i Norge snakkes det om utenrikspolitikk allerede på 

1860-tallet, da landet fremdeles var i union med Sverige og utenrikspolitikken ble styrt fra 

Stockholm.  

Ifølge Henrik Thune og Leiv Lunde ble norsk utenrikspolitikk etablert samtidig som den 

endelige etableringen av Norge som selvstendig land fant sted, det vil si i ved 

unionsoppløsningen 1905 (2013, s. 111). Tas det utgangspunkt i et formalistisk syn er det 

nemlig kun de statene som ses på suverene som kan ha en utenrikspolitikk, og med bakgrunn i 

denne definisjonen kan man derfor ikke snakke om noen norsk utenrikspolitikk før den tid 

(Neumann, 2005, s. 161).  

Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Gunnar Fermann, 

definerer utenrikspolitikk som:  
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[T]erritorialstatens utad- og formålsrettede virksomhet der strategier velges og 

virkemidler anvendes i lys av statens kollektive selvforståelse (identitet), utenrikspolitiske 

målsettinger (interesser), maktmidler og de konkrete utfordringene staten står overfor.  

(Fermann, 2007, s. 28 sitert i Fermann, 2013, s. 47) 

 

Til tross for at Norge først ble selvstendig og dermed kunne ha sin egen utenrikspolitikk i 

1905, kan man se tendenser til det som skulle bli den norske utenrikspolitiske linjen allerede 

før unionsoppløsningen. Medlem av den første Nobelkomiteen, Bjørnstjerne Bjørnson, og 

utenriksminister i perioden 1935-1941, Halvdan Koht, tok til orde for norsk fredstenkning 

allerede rundt 1890. De mente at små stater dannet fredelige stater, og at nordmenn i den lille 

staten Norge var et fredens folk (Fermann, 2013, s. 143). Som selvstendig stat ville Norge 

gjøre en innsats for fred og rettferdighet i verden, og deres engasjement bidro til at det vokste 

frem en generell oppfatning av det norske folket som særlig fredsvennlig (Leira, 2005, s. 137-

139). 

I en stortingsdebatt i 1905 om den norske statsformen holdt Norges første utenriksminister, 

Jørgen Løvland, et innlegg hvor han konstaterte at Norge ”vil ingen utenrikspolitikk have” 

(Larsen, 2005, s. 248). Dette var en anerkjennelse av at rikets sikkerhet og suverenitet var 

både påvirket av, og til og med avhengig av, Norges samhandling med andre stater. En 

nøytral utenrikspolitikk skulle ifølge Løvland skape en balanse mellom Norges 

utenrikspolitiske samarbeidsland og de norske interessene på det utenrikspolitiske feltet.  

Nøytralitetslinjen som Norge valgte seg i 1905 ble stadig utfordret, ifølge Knut Frydenlund. 

Frydenlund reflekterer i boken Norsk utenrikspolitikk i etterkrigstidens internasjonale arbeid 

(1966) over Norges utenrikspolitikk i perioden 1905-1966. I denne perioden må Norge flere 

ganger revurdere sin nøytralitetspolitikk, blant annet når medlemsskap i Folkeforbundet og i 

NATO ble diskutert. Medlemsskap i Folkeforbundet ble vedtatt med håp om at forbundet 

skulle kunne skape grunnlaget for en varig fredsordning (Frydenlund, 1966, s. 11). Like viktig 

var det likevel at Norge ikke måtte stå utenfor et slikt forbund og risikere isolasjon både 

politisk, ideologisk og økonomisk.  

Medlemsskap i FN var det derimot ingen motstand mot. Brobyggingslinjen og samarbeidet 

FN-pakten skisserte gikk godt sammen med det norske ønsket om nøytralitet og fredsordning 

(Frydenlund, 1966, s. 19). Ideen om meklerrollen FNs første generalsekretær Trygve Lie så 
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for seg at Norge, sammen med andre likesinnede stater, skulle ha overfor stormaktene i FN, 

kan hevdes å ha blitt videreført gjennom norsk fredsengasjement fra den tid og frem til i dag. 

2.1.1  Fredsnasjonen  Norge  

Sentrale aktører tok som nevnt til orde for norsk fredstenkning allerede rundt 1890. Deres 

engasjement bidro til at det vokste frem en generell oppfatning av det norske folket som 

særlig fredsvennlig, også før Norge fikk en egen utenrikspolitikk. 

Nobels Fredspris ble for første gang utdelt allerede i 1901, altså før unionsoppløsningen 

(Lundestad, 2001). Det var svenske Alfred Nobel som i sitt testamente ønsket at akkurat 

denne prisen skulle tildeles av en norsk komité, bestående av fem medlemmer av det norske 

Storting. Geir Lundestad, tidligere sekretær i Nobelkomiteen, reflekterte i forbindelse med 

prisens 100-års jubileum i 2001 rundt Alfred Nobels begrunnelse for at Norge skulle dele ut 

fredsprisen. Kanskje visste han hvor sterk interesse det norske storting hadde for fredsarbeid 

allerede fra 1890-tallet? Kanskje mente han at Norge var mer fredsorientert enn Sverige? 

Eller så var det rett og slett på grunn av hans beundring av Bjørnstjerne Bjørnsons og hans 

fredsarbeid, bemerker Lundestad. 

Norges rolle som utdeler av Nobels Fredspris har gitt oss en spesiell posisjon og kredibilitet 

som fredsnasjon. Gjennom annonsering, utdeling og feiring av fredsprisen kan den retoriske 

koblingen mellom Norge og fred benyttes (Leira et al., 2007, s. 15). Nobels Fredspris er en 

norsk merkevare, mener Johan Galtung (2008, s. 34). Norge markedsføres som ”sertifisert 

utdeler av sertifikater for fred”, fortsetter Galtung, og har dermed, takket være unionen med 

Sverige, en viss innflytelse på utenriks-, sikkerhets- og fredspolitikk. Denne markedsføringen 

må ikke undervurderes i et imageperspektiv, bemerker Leira et al. (2007, s. 15). 

Som nevnt var det motstand mot Norges medlemsskap i NATO, men til tross for dette ble 

altså Norge i 1949 medlem av NATO. Daværende utenriksminister Halvard Lange la nettopp 

Norges fredsmisjon til grunn for medlemsskapet:  

Norges alt overveiende interesse er fred. [...] vi har intet annet ønske med vår deltaking i 

internasjonal politikk enn å yte det bidrag vi kan til at det kan råde fred, fordragelighet og 

samarbeid statene og folkene imellom.  

(Lange sitert i Leira, 2007) 
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Fra starten av 1990-tallet er Norge stadig mer involvert i fredsprosesser. I tillegg til å i økende 

grad megle for fred, blir også militære praksiser inkorporert i selvbildet som fredsnasjon 

(Leira et al., 2007, s. 14). Dette inkluderer blant annet freds- eller fredsbevarende operasjoner 

med vekt på stabilisering, forsoning og gjenoppbygging. Militært nærvær på Balkan, i 

Afghanistan og i Irak er eksempler på dette. Dette økte militære nærværet har de senere årene 

utfordret det norske selvbildet som fredsnasjon, og blant annet igangsatte partiet Rødt en 

aksjon vinteren 2016 hvor begrepet fredsnasjon er endret til krigsnasjon (Bragtveit, 2016). 

Det er særlig Norges bidrag i krigen mot Libyas Muammar Gaddafi i 2011 som er 

bakgrunnen for denne aksjonen, mener internasjonalt ansvarlig i Rødt, Stian Bragtveit, men 

trekker også frem våpeneksport og det faktum ”at Norge, etter USA, er det landet i NATO 

som bruker mest penger på militæret per innbygger” (Bragtveit, 2016).  

Til tross for utspill som Rødts, har dreiningen av praksis ifølge Leira et al. kun til en viss grad 

endret selvbildet, og ikke forkastet det fullstendig (2007, s. 16).   

2.1.2  En  humanitær  stormakt  

Det norske bistandsarbeidet ble formelt satt i gang i 1952 da Stortinget opprettet Fondet for 

hjelp til underutviklede land, eller Indiafondet som det også ble kalt (Norad u.å.). Det første 

landet som mottok norsk bistand var India, og FN var også med i samarbeidsprosjektet.  

Allerede på 60-tallet ble målet om å bevilge 1 % av den norske nasjonale inntekten til bistand 

uttalt (Frydenlund, 1966, s. 109). FN satte i 1970 målet om at 0,7 % av bruttonasjonalinntekt 

skulle gå til bistand, og Norge, sammen med Sverige og Danmark, nådde dette målet innen få 

år (Statistisk Sentralbyrå, 2015).  

Som en del av satsingen på bistandsarbeid ble Norsk Utviklingshjelp opprettet i 1962 og 

denne institusjonen erstattet Indiafondet (Norad, u.å.). Det var Utenriksdepartementet som 

fikk ansvaret for Norsk Utviklingshjelp, som ble forgjengeren til dagens Norad – direktoratet 

for utviklingssamarbeid. 

Ifølge Norad har målet siden Norges første bistandsprosjekt vært å ”lindre nød og redusere 

kløfter”:  

 
Gjennom alle disse årene har den store kløften mellom rike og fattige land i verden vært 

det viktigste utgangspunktet for norsk bistand. Å redusere denne kløften har vært den 
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fremste begrunnelsen for bistandsvirksomheten. 

 

Prinsippet om menneskenes likeverd, menneskerettigheter og solidaritet med andre land 

og folkeslag har vært de viktigste ideelle motivene. Dette har vært begrunnelser som har 

gått igjen i alle nøkkeldokumenter i bistandspolitikken. 

          (Norad, u.å.) 

 

Norge har i løpet av de siste tiårene vært et av de landene som gir størst andel av 

bruttonasjonalinntekt til utviklingshjelp (Statistisk Sentralbyrå, 2015). Dette har ”tillatt oss å 

dyrke frem et selvbilde som en generøs nasjon som villig vekk deler av vårt overskudd med 

verdens fattige”, ifølge Leira et al. (2007, s. 17). Program som ”Olje for utvikling”, ”Skatt for 

utvikling” og satsingsområder som demokrati, menneskerettigheter og godt styresett bygger 

på egne erfaringer og den tro på at Norge har spesielt godt greie på disse feltene og derfor må 

hjelpe de som ikke har kommet så langt som oss på disse områdene. 

Det ligger en moralsk godhet bak ideen om at de som har mer bør dele med de som har 

mindre. Tvedt kaller dette for et ”godhetsregime” (2003, s. 33). Tvedt definerer dette begrepet 

som ”et dominant normlegitimerende og normproduserende regime hvor forestillinger og 

retorikk om godhet regulerer systeminterne relasjoner og gir systemets dets grunnleggende 

eksterne legitimitet” (2003, s. 34). Han påpeker at måten norsk bistand formidles på, som 

selve ”Den gode handling”, gjør det umulig å kritisk diskutere bistand (Tvedt sitert i 

Rimehaug, 2016).  

Bak den moralske godheten er en idé som er ”etisk uangripelig”, ifølge Leira et al. (2007, s. 

16), som mener at bistand er ”et direkte uttrykk for moralsk godhet og har av den grunn et 

legitimitetsgrunnlag som er vesensforskjellig fra hva som gjelder på andre politikkområder”. 

Det har enda ikke vært de store diskusjonene om norsk bistand. Dette gjør at godheten som 

ligger til grunn for norsk bistand, blir et ”godhetstyranni”, ifølge Tvedt (2003, s. 42). En 

kritikk av praksis ville også være kritikk av godheten, og videre det norske selvbildet og 

moralske verdier, og det er kanskje grunnen til den brede politiske oppslutningen blant 

stortingspartiene på dette feltet. Det har kun vært Fremskrittspartiet som ikke fullt ut slutter 

opp om dette selvbildet (Leira et al., 2007, s. 19). Hva har det da å si at Fremskrittspartiet i 

2013 kom til makten?  
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2.2   Norsk  utviklings-  og  utenrikspolitikk  i  dag  
I forbindelse med at 2005 markerte hundre år siden unionsoppløsningen, gjennomførte 

Hundreårsmarkeringen – Norge 2005 en meningsmåling hvor hele 92 % av de spurte sa seg 

helt eller delvis enige i beskrivelsen av Norge som «En rik nasjon som deler sine ressurser 

med andre gjennom humanitær aktivitet og fredsarbeid» (Leira, 2005, 2007).   

2005 er også det året hvor Stoltenberg II-regjeringen ble valgt inn på Stortinget. I perioden 

2005-2013 var det Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som hadde 

hovedansvaret for den norske utviklings- og utenrikspolitikken. Det henvises til det norske 

selvbildet i Soria Moria-erklæringen fra 2005, og daværende utenriksminister Støre 

understreket i en tale året etter at “Norge har alle forutsetninger for å være en fredsnasjon. 

Med vårt utgangspunkt har vi intet annet enn et soleklart ansvar for å være en nasjon for fred” 

(Jonas Gahr Støre referert i Leira et al., 2007, s. 13). 

Med regjeringsskiftet i 2013, da Høyre og Fremskrittspartiet kom til makten, kom også en 

annen politisk retning. Til tross for at den utenrikspolitiske linjen historisk har vært relativt 

konsekvent, så man for eksempel at den nye regjeringen ikke la like stor vekt på den omtalte 1 

% til bistand. Samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre bemerket nettopp dette, og 

utviklingspolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, sa dette til 

Bistandsaktuelt da det ble klart at Solberg-regjeringen ikke ville satse på å opprettholde målet 

om 1 % og i tillegg varslet at de ville fjerne utviklingsministeren:  

Vi ser av regjeringserklæringen at regjeringen har valgt ikke å løfte fram målet om at én 

prosent av brutto nasjonalinntekt skal gå til bistand. Når de følger opp med å fjerne 

utviklingsministeren, er det et tydelig signal om at de prioriterer egeninteresser framfor å 

arbeide internasjonalt med klima og fattigdom.  

 
(Ropstad sitert i Tømte og Røst, 2015) 

 

I det endelige budsjettet for 2014, som ble det første budsjettet vedtatt av Solberg-regjeringen, 

var likevel 1 % av bruttonasjonalinntekt inkludert, mye på grunn av press fra 

samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre. Det kunne være interessant også for 

denne oppgaven å se på nettopp statsbudsjettene for å sammenligne utenrikspolitiske satsinger 

i 2012 og 2014. Men ettersom budsjettet for 2014 i hovedsak ble utarbeidet av Stoltenberg II-
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regjeringen og Solberg-regjeringen kun hadde mulighet til å flytte på noen av midlene, ville 

ikke dette bli noen god sammenligning. 

Tildelingen fra Utenriksdepartementet til Norad i 2014 er nok også noe farget av dette, men i 

tildelingsbrevet til Norad, som forteller Norad hva som skal være de særskilte prioriterte 

tematiske områdene for inneværende år, er Solberg-regjeringens egen politikk i større grad til 

stede. Dette brevet ble oversendt Norad 11. mars 2014. Figur 2.1 viser hvilke tematiske 

områder Norad får instruks om å prioritere i 2012 og 2014 (Utenriksdepartementet, 2012a, 

2014a). Det må nevnes at i 2014 er ikke lenger Norges satsing på klima og miljø en del av 

Utenriksdepartementets underområder, men dette feltet er flyttet til Klima- og 

miljødepartementet. I 2014 er særlig næringsutvikling og resultatorientering interessante 

satsingsområder som ikke uttalt i tildelingsbrevet for 2012. 

 

Figur 2.1: Prioriterte tematiske områder i tildelingsbrev til Norad for 2012 og 2014. 

 

Ettersom denne oppgaven søker å finne svar på hvordan det norske selvbildet kommer til 

uttrykk i kommunikasjon fra Utenriksdepartementet i 2012 og 2014, er det på sin plass å 

presentere det politiske landskapet disse årene. 

Kan man, med ulike avsendere, likevel se noen forskjell på hvordan dette selvbildet formidles 

til publikum? Denne oppgaven tar sikte på å svare på nettopp dette spørsmål, og ulik 

avsendere vil være, på den ene siden, regjeringen Stoltenberg II og på den andre siden, 
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Solberg-regjeringen. I denne sammenheng vil det politiske landskapet, med særlig vekt på 

norsk utenrikspolitikk, presenteres gjennom Stoltenberg II-regjeringen og Solberg-

regjeringens politiske plattformer og de respektive regjeringenes utenriksministres 

utenrikspolitiske redegjørelse for 2012 og 2014. 

2.2.1  Stoltenberg  II-regjeringen  

Koalisjonsregjeringen bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti 

ble gjenvalgt ved stortingsvalget i 2009. I deres politiske plattform står det at regjeringen 

gjennom sin internasjonale politikk skal ”ta vare på norske interesser og gjøre en forskjell 

internasjonalt”: 

Utenrikspolitikken skal prioritere norske interesser og områder der Norge har 

forutsetninger for å gjøre en forskjell. Samtidig skal den bidra til å fremme internasjonale 

fellesgoder og bygge en bedre organisert verden. [...] Norge skal ta et ansvar utover oss 

selv. Vi er ett av verdens beste land å bo i. Det forplikter oss til og det er i norsk interesse 

å bidra til en mer rettferdig verden og til at færre mennesker må leve i ufrihet og nød. 

       (Statsministerens kontor, 2009, s. 5) 

 

Videre vil Stoltenberg II-regjeringen fortsette samarbeid gjennom blant annet NATO, EØS og 

FN, og sistnevnte trekkes særlig frem. Regjeringen vil styrke FN, med særlig vekt på FNs 

arbeid for folkeretten og menneskerettighetene, og også FNs apparat for fredsprosesser. 

Regjeringen ønsker ”en rettferdig verdensorden der konflikter løses med fredelige midler” 

(Statsministerens kontor, 2009, s. 5). 

Bistandsinteresser skal målrettes ut ifra hvor Norge kan gjøre en forskjell og hvor Norge har 

særlige fortrinn. Regjeringen nevner også den tidligere omtalte 1 % av bruttonasjonalinntekt 

til utvikling og bistand, og stadfester at dette skal være et mål fremover.  

Utenrikspolitisk  redegjørelse  2012  

I sin utenrikspolitiske redegjørelse 14. februar 2012 viste daværende utenriksminister Jonas 

Gahr Støre til flere land som gjennomgikk store prosesser mot selvstendighet og styrking av 

demokratiet (Utenriksdepartementet, 2012b). Både Syria, Myanmar og Kosovo ble nevnt, 

sammen med den arabiske våren. Disse prosessene, mente Støre, hadde  
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gitt nye muligheter for Norges freds- og forsoningsarbeid. Oppbygd tillit og nettverk 

gjennom flere år har gitt oss kunnskap om politiske landskap og muligheter for å støtte 

konkrete prosjekter til fremme av demokrati, reformer og brobygging.  

(Utenriksdepartementet, 2012b) 

 

Fremstillingen av Norges ansvar i slike prosesser, og særlig ansvaret for å bidra til og støtte 

opp slike prosesser er en viktig del av Støres tale. ”Norge kan noe om dette”, sa han, og mente 

det var rett å engasjere seg ut ifra Norges forutsetninger til å kunne gjøre en forskjell. At 

Norge er en såkalt økonomisk og politisk ”overskuddsnasjon” både gir oss muligheter, men 

rollen forplikter oss også.  

Norges forpliktelser innebærer støtte både til land i deres freds- og forsoningsarbeid, men det 

innebærer også forpliktelser gjennom internasjonalt samarbeid, for eksempel EØS, FN og 

andre organisasjoner og institusjoner. Støtte, økonomisk, politisk eller annen form for støtte, 

representerer også en mulighet for Norge. Som nevnt tidligere i dette kapittelet har Norges 

rolle både som fredsnasjon og humanitær stormakt også gitt oss muligheter – som anerkjent 

fredsnasjon og en liten nasjon som på tross av sin størrelse likevel gir mye midler til bistand. 

Støres utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget fortsetter slik, og han legger stor vekt på 

den norske støtten og Norges internasjonale forpliktelser og ansvar. Støtte til sivilt samfunn 

trekkes frem, særlig til de som jobber for moderne, demokratiske rettigheter. Det er rett å 

engasjere seg, mener Støre, om man har forutsetninger til å kunne gjøre en forskjell – slik 

Norge kan. 

2.2.2  Solberg-regjeringen  

Koalisjonsregjeringen bestående av Høyre og Fremskrittspartiet ble dannet etter 

stortingsvalget i 2013. I deres politiske plattform står det blant annet at regjeringen: 

[...] vil føre en realistisk utenrikspolitikk tuftet på tydelige prioriteringer, forankret i 

liberale verdier og med det hovedformål å sikre sentrale nasjonale interesser. 

Utenrikspolitikken skal oppnå faktiske resultater for det norske folk, og bidra til 

internasjonal avspenning, sikkerhet og stabilitet, varig fred, en friest mulig 

verdenshandel, økonomisk utvikling og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.  
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Norge skal være en aktiv bidragsyter i å bevare og styrke en forutsigbar internasjonal 

rettsorden. 

   (Statsministerens kontor, 2013, s. 70) 

 

Den politiske plattformen gjør det klart at hovedlinjene i Norges utenrikspolitikk skal ligge 

fast. Denne hovedlinjen bygger på ansvar, gjennom for eksempel forpliktende internasjonalt 

samarbeid gjennom bidrag til NATO, FN og andre internasjonale organisasjoner, samt 

samarbeid gjennom Nordisk Råd og samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen 

(Statsministerens kontor, 2013, s. 4). Også inkludert i hovedlinjen i norsk utenrikspolitikk er 

internasjonal solidaritet, og plattformen presiserer at regjeringen vil jobbe å fremme 

demokrati og menneskerettigheter, og for å løfte mennesker ut av fattigdom. 

Solberg-regjeringens politiske plattform legger i noe større grad enn Stoltenberg II-

regjeringens plattform vekt på de norske næringsinteressene i utlandet. Også det geopolitiske 

aspektet tillegges større fokus i førstnevntes plattform, da særlig med tanke på nordområdene. 

Solberg-regjeringen nevner også den norske utviklingen, sikkerheten og velferden i sin 

seksjon om utenrikspolitikk. Forhold og interesser i Norge påvirkes av aktører utenfor landets 

grenser, og samarbeid med naboland, allierte og handelspartnere trekkes frem som viktige 

aktører for å sikre disse interessene (Statsministerens kontor, 2013, s. 70). 

Utenrikspolitisk  redegjørelse  2014  

Utenriksminister Børge Brendes utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 25. mars 2014 

var preget av Russlands annektering av Krim-halvøyen og Norges rolle overfor både NATO 

og EU i lys av denne situasjonen. Samarbeidspartnere og allierte er begrep som går igjen, og i 

tillegg til å belyse viktigheten av NATO og et godt samarbeid med EU, trekkes USA frem 

som Norges viktigste allierte.  

Brende bruker uttrykk som også Jonas Gahr Støre gjør i 2012, blant annet ”det norske 

bidraget”, ”den norske støtten” og ”vår plikt i verden”. Han viser til norsk grunnlovs historie 

helt tilbake til 1814 for å underbygge norsk engasjement i utenrikspolitikken:  

I 1814 knesatte grunnlovsfedrene på Eidsvoll et knippe prinsipper som ble avgjørende for 

det fremtidige styret av landet. De tre viktigste fremgår den dag i dag av Grunnlovens 

kapittelinndeling: Folkestyre, maktfordelingsprinsippet og grunnleggende rettigheter. 
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Det er i denne tradisjonen vi setter demokrati, godt styresett og menneskerettigheter høyt 

på vår utenrikspolitiske dagsorden. 

 

Dette er de bærende verdiene som ligger til grunn for vårt engasjement. 

       (Utenriksdepartementet, 2014b) 

Norge skal fremdeles spille en ledende rolle innen utvikling, og Brende trekker særlig frem 

den globale lederrollen Norge skal ta i arbeidet med utdanning. I tillegg peker han på at ”vi” 

har greid å redusere fattigdommen i verden, samtidig som verdens befolkning har økt. Norge 

skal også fortsette den humanitære innsatsen, for eksempel i Syria og nabolandene. Fred og 

forsoningsarbeidet skal opprettholdes der hvor Norge har spesielle utfordringer og er ønsket 

av partene. 

I denne redegjørelsen signaliserer utenriksminister Brende en omlegging av norsk bistand når 

det gjelder antall mottakerland og antall tematiske områder. Han viser til Organisasjonen for 

økonomisk samarbeid og utviklings (OECD) gjennomgang av norsk bistand og varsler første 

steg i denne omleggingen i budsjettet for 2015. Hovedmålet er å gjøre bistanden mer effektiv 

og fokusere mer på resultater. 

Det er ikke bare utviklingspolitikken som skal effektiviseres, ifølge Brende. Norge ønsker 

blant annet en styrking og effektivisering av FN. FN er ikke perfekt, mener han, men det 

finnes ingen alternativ til multilaterale løsninger, og påpeker viktigheten av at nasjoner står 

samlet og tar ansvar for brudd på blant annet folkeretten eller menneskerettigheter. 

Som i den politiske plattformen nevner også Brende i sin utenrikspolitiske redegjørelse at 

utenrikspolitikken skal vektlegge styrking av Norges vekst og velferd. 

2.3   Oppsummering  
Til tross for ulike fokus i norsk utenrikspolitikk gjennom mer enn 100 år, virker retorikken fra 

tidlig på 1900-tallet og frem til i dag å være ganske lik. Denne retorikken har spilt på en 

folkelig-demokratisk nasjonalisme koblet med det grunnleggende gode som et kjennetegn ved 

den norske folkesjelen, og dette har bidratt til å forme det norske selvbildet (Leira, 2005). 

Merkelappene, som Thune og Lunde bruker for å beskrive det norske selvbildet (Thune og 

Lunde, 2013, s. 111), har blitt gjentatt i løpet av hele den norske utenrikspolitikks levetid: 
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”Fredsnasjonen Norge”, ”Et lite land i verden”, ”Den som slår sterkere enn sin egen styrke” 

og ”En humanitær stormakt”, for å nevne noen.  

Det kan virke som om det særlig er politiske aktører som tok i bruk og videreførte disse 

merkelappene og sikret at det er etablerte begrep som vi også er godt kjente med i dag. Til 

tross for at det norske selvbildet er subjektivt, er det likevel veldig effektfullt. Det bildet 

politikere og andre aktører helt fra unionsoppløsningen ønsket at Norge skulle identifisere seg 

med, virker å være svært godt videreført til dagens utviklings- og utenrikspolitikk. 

Felles for merkelappene humanitær stormakt og fredsnasjon er en idé om at Norge stiller opp 

for de som trenger hjelp. Det handler om verdier og moral, og om å støtte andre fordi vi kan 

og fordi vi bør. Det norske selvbildet er i stor grad en forestilling om at Norge kan bidra til at 

verden blir bedre. Det er en holdning om at Norges utenriks- og utviklingspolitiske handlinger 

er basert på det beste for verden, og presenterer i stor grad et selvbilde om at Norge handler 

for verden.  

Målet med dette kapittelet har vært å illustrere det norske selvbildet, både hvordan det 

oppstod i en historisk kontekst, hvordan det har blitt videreført og utfordret, og hvordan dette 

selvbildet fremstår i norsk utviklings- og utenrikspolitikk i dag. For å illustrere hvordan 

selvbildet fremstår norsk politikk i dag har jeg inkludert Stoltenberg II-regjeringens og 

Solberg-regjeringens politiske plattform og utenrikspolitiske redegjørelser. Ved en slik 

gjennomgang kan det virke som det kun er nyanser som skiller de to regjeringenes politiske 

prioriteringer og de politiske prioriteringene i norsk utviklings- og utenrikspolitikk forblir 

relativt like i 2014 som de var i 2012. 

Regjeringenes politiske plattform og de utenrikspolitiske redegjørelsene er kun to kilder som 

gir uttrykk for norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Det denne oppgaven vil undersøke er 

hvordan Stoltenberg II-regjeringen og Solberg-regjeringens utviklings- og utenrikspolitiske 

prioriteringer kommer til uttrykk i norske medier, og hvordan det det norske selvbildet 

kommer til uttrykk i kommunikasjon fra Utenriksdepartementet i Aftenposten i 2012 og 2014. 

For å finne svar på problemstillingen vil jeg gjennomføre både en temaanalyse og en 

rammeanalyse. Til dette trengs et sett teoretiske tilnærminger, og disse vil jeg presentere i 

påfølgende kapittel tre. 
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3   Teori  
For å kunne besvare hvordan det norske selvbildet, slik det er utdypet i forrige kapittel, 

kommer til uttrykk i kommunikasjon fra Utenriksdepartementet i Aftenposten i 2012 og 2014, 

og de påfølgende underproblemstillingene, er det nødvendig å ta for seg et sett teoretiske 

perspektiver.  

Denne oppgaven vil ta for seg ulike begrep innenfor politisk kommunikasjon, hvor 

hovedvekten vil være på dagsordenteori og rammeteori. Teori som inkluderer politisk 

retorikk, nyhetskriterier og medialisering vil også være relevant for å besvare 

problemstillingen. 

3.1     Politisk  kommunikasjon  
Det er flere gode definisjoner som beskriver essensen ved politisk kommunikasjon: 

Political communication can be described as a continous relationship between political 

institutions and actors, media institutions and actors, and people as citizens, voters and 

media consumers.  

(Strömbäck et al., 2008, s. 11 sitert i Ihlen et al., 2015b, s. 2-3). 

 

The exchange of symbols and messages between political actors and institutions, the 

general public, and news media that are the products of or have consequences for the 

political system.  

(McLeod et al., 2002, s. 217 sitert i Ihlen et al., 2015b, s. 2-3). 

 

[A]ll symbolbruk som forsøker å påvirke styringen av samfunnet, samt verdier og 

interesser, samarbeid og konflikt som er knyttet til dette.  

(Ihlen et al., 2015a, s. 298). 

 

Sistnevnte definisjon er den videste, men likevel en god beskrivelse av hvordan politisk 

kommunikasjon foregår. Og for å besvare hovedproblemstillingen i denne oppgaven er det 

særlig symbolbruk som er interessant, hvor symboler knyttet til det norske selvbildet slik det 

fremgår i kapittel to, vil trekkes frem. 
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Ihlen, Skogerbø og Allern hevder i sin artikkel På jakt etter norsk politisk kommunikasjon – 

Kommentarartikkel at alle aktører som forsøker å påvirke den politiske beslutningsprosessen 

bedriver politisk kommunikasjon (2015b, s. 3). Tidligere har politisk kommunikasjon særlig 

tatt for seg politiske partier og politiske aktører, og videre fortrinnsvis sett på valg og 

valgkamp. Dersom man utvider politisk kommunikasjon til å gjelde også utenfor 

valgarenaene, og samtidig inkluderer all symbolbruk som tar for seg verdier, interesser, 

samarbeid og konflikt knyttet til styringen av samfunnet vårt, har man kommet frem til en 

bred men likevel godt avgrenset forståelse av politisk kommunikasjon. Det er denne 

forståelsen som legger grunnlaget for denne oppgaven.  

3.1.1  Et  tverrfaglig  felt  

Politisk kommunikasjon er et tverrfaglig felt og dekker blant annet medievitenskap, 

statsvitenskap, historie, retorikk, sosiologi og markedsføring (Ihlen et al., 2015b). De første 

studiene på feltet i Norge fant sted på 1950-tallet og tok for seg kommunikasjon innen 

statsvitenskap og sosiologi. Et sentralt spørsmål innen politisk kommunikasjon er hvordan 

kommunikasjon er en del av politiske prosesser, både institusjonelt og individuelt. 

Ihlen et al. hevder at politisk kommunikasjon påvirkes av historiske, institusjonelle og 

kulturelle forutsetninger (Ihlen et al., 2015b, s. 6). Slike forutsetninger kan inkludere det 

politiske systemet og den politiske kulturen, økonomi og mediesystemet, for å nevne noen. I 

Norge, som i Norden forøvrig, er tilgangen på politisk stoff høy, mediene ses på som 

informasjonsrike og befolkningen har et høyt kunnskapsnivå innenfor politiske spørsmål 

(Ihlen et al., 2015b, s. 62).  

Den politiske kommunikasjonen som skjer for eksempel i politiske taler, debatter og 

valgkamper er interessant i et retorisk perspektiv nettopp på grunn av politikernes mål om å 

opplyse og videre påvirke velgere. Nyhetssaker kan bygge på for eksempel taler, og det er 

interessant å se hvilke retoriske grep det er rom for i korte uttalelser til mediene. Dette vil 

inngå i rammeanalysen i kapittel seks.   

3.1.2  Politisk  retorikk  

Aristoteles definerte retorikk som ”evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å 

overtale” (Aristoteles sitert i Kjeldsen, 2015, s. 77). D. C. Bryant definerte retorisk praksis 
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som ”den sosiale funksjonen som tilpasser forestillinger og tanker til mennesker og 

mennesker og tanker til forestillinger (Bryant, 1953 sitert i Kjeldsen, 2015, s. 77).  

I retorikken defineres den politiske talen som deliberativ, det vil si avveiende, eller 

rådgivende, taleart (Kjeldsen, 2014, s. 19). Talearten defineres ut fra målet med talen, og 

Kjeldsen argumenterer for at den politiske talen særlig søker å skape fellesskap og støtte til 

bestemte verdier (Kjeldsen, 2015). Eksempler på ulike undersjangre av den politiske talen er 

landsmøtetaler, valgkamptaler, sluttappeller eller mobiliserende krigstaler. Det ultimate målet 

ved en politisk tale er, ifølge Kjeldsen, å overbevise (Kjeldsen, 2014, s. 14). Dette gjøres ved 

å opplyse, fange oppmerksomheten og påvirke tilhøreren. 

Aristoteles mye kjente retoriske appellformer ethos, logos og pathos er i dag, uansett situasjon 

og medium, politikernes eneste tre virkemidler for å påvirke og overtale sine velgere (Jensen, 

2012a, s. 27). Disse virkemidlene er til stede i enhver type kommunikasjon, i ulik grad og 

kombinasjon, avhengig av formål og sjanger.  

Ethos  

Ethos henviser til avsenderens troverdighet eller autoritet. Troverdighet bygger på 

anerkjennelse, og kan videre bidra til å styrke avsenderens posisjon (Thorbjørnsrud, 2015, s. 

153). Klaus Bruhn Jensen ser også på karakteristikker ved taleren som en del av ethos 

(Jensen, 2012a, s. 27).  

I denne oppgaven er avsender en representant for Utenriksdepartementet, og i mange tilfeller 

en statsråd. Når det gjelder utenrikssaker er det få som er så anerkjent eller har større 

troverdighet eller autoritet enn en statsråd i Utenriksdepartementet. Det at en statsråd uttaler 

seg i nyhetssaker kan bidra til å gi både oppmerksomhet og anerkjennelse til nyhetssaken.  

Det er i tillegg også interessant å studere hvordan representanter for Utenriksdepartementet, 

og særlig statsrådene, inntar en ekspertrolle når de uttaler seg om utenriks- og 

utviklingspolitikk (Eggen et al., 2015, s. 9). Dette vil belyses videre i analysekapitlene. 

Pathos  

Pathos spiller på tilhørernes følelser (Kjeldsen, 2014, s. 94). Pathos benyttes for å gi taleren 

mulighet til å fremme følelser hos publikum (Jensen, 2012a, s. 27). Retorikken brukt for å 
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fremme det norske selvbildet med bakgrunn i norske verdier og moralske godhet er et godt 

eksempel på hvordan pathos kommer til uttrykk.  

Logos  

Den tredje av Aristoteles retoriske virkemiddel er logos. Logos, som pathos, viser til selve 

talen, mens ethos viser til taleren. Logos appellerer, ifølge Kjeldsen, til fornuften og til 

talerens rasjonelle argumentasjon (Kjeldsen, 2014, s. 15).    

Ved en gjennomgang av de utenrikspolitiske redegjørelsene i 2012 og 2014 er det tydelig at 

også disse tale innehar de retoriske virkemidlene. Pathos og logos kommer blant annet til 

uttrykk gjennom uttalelser som ”vi kan hjelpe” og ”vi kan noe om dette”, og brukes både av 

utenriksminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Børge Brende.  

Norsk  politisk  retorikk  

Kjeldsen argumenterer for at norsk retorikk påvirkes av historiske og internasjonale 

strømninger, men at særlig det nedtonte, naturlige og autentiske uttrykket er virkningsfullt 

(2015, s. 86). Han mener at ”nordmenn har en kulturell forkjærlighet for den naturlige og 

autentiske retorikken” og at dette viser at retorikk delvis er kulturelt avhengig (Kjeldsen, 

2015, s. 86). Ser man på for eksempel norsk og amerikansk politisk retorikk, er det nok i 

sistnevnte mer vanlig å bruke større ord og ikke nødvendigvis legge vekt på det nedtonte, 

naturlige og autentiske.  

Amerikanske presidentkandidaters slagord som Barack Obamas ”Yes, we can” eller Donald J. 

Trumps ”Make America Great Again” er godt kjent. I Norge ble vi foran stortingsvalget i 

2013 introdusert for blant annet Fremskrittspartiets ”Enklere hverdag for folk flest” og Høyres 

”Nye ideer og bedre løsninger”. Nettstedet Kampanje mente at det var nettopp 

Fremskrittspartiet som kom best ut ved å levere et slagord som var ”enkelt, troverdig og 

retningsgivende” (Jerijervi, 2013).  

Retorikk er et interessant og viktig virkemiddel i politisk kommunikasjon. Som nevnt er de to 

utenrikspolitiske redegjørelsene oppsummert i kapittel to er de retoriske grepene ethos, pathos 

og logos synlige. Det er ikke nødvendigvis like enkelt å kommunisere, og dermed heller ikke 

enkelt å identifisere, retoriske grep i en kommentar eller enkel uttalelse i en nyhetssak. 
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Kapittel seks vil gå mer inn på hvordan retoriske grep brukes for å fremme det norske 

selvbildet gjennom uttalelser i nyhetssaker. 

3.2   Nyhetskriterier  
I nyhetsprosessen kommer nyhetskriterier forut for dagsordenteori ved at begivenheter først 

velges ut gjennom et sett kriterier, for så å komme på dagsorden gjennom medienes 

presentasjon. Disse kriteriene er både interne og eksterne, som neste del vil illustrere.  

3.2.1  Opprinnelse  

Spørsmålet om hva som blir nyheter har vært studert i lang tid. Johan Galtung og Mari 

Holmboe Ruge presenterte i 1965 det som ofte karakteriseres som en milepæl innenfor både 

nyhetsverdi og nyhetsutvelgelse (Galtung og Ruge, 1965). 

I deres artikkelen The Structure of Foreign News tok Galtung og Ruge for seg hvordan 

utenlandske nyheter ble til nyhetssaker i norske aviser. Vi kan ikke registrere alt som skjer, og 

vi må velge ut noe, skriver Galtung og Ruge. Spørsmålet er derfor: hva vil fange vår 

oppmerksomhet? Særlig interessant for denne oppgaven er Galtung og Ruges fokus på hvilke 

hendelser som blir nyheter, og hva som kjennetegner disse hendelsene, og hvorvidt man kan 

peke til noen faktorer i deres studie som kan gjøre seg gjeldende i denne oppgaven. Galtung 

og Ruge fokuserer på den første halvdelen av nyhetskjeden, frem til det de omtaler som 

nyhetsbildet, eller, for å si det på en annen måte, til hva som faktisk når avisen, se figur 3.1 

(Galtung og Ruge, 1965, s. 64-65). 

  

 

Figur 3.1: Galtungs og Ruges nyhetskjede. 
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I sin studie tester Galtung og Ruge åtte faktorer som de mener må oppfylles dersom en 

begivenhet skal passere utvelgelsen og bli en nyhetssak, blant annet frekvens, styrke, samsvar 

og relevans (Galtung og Ruge, 1965, s. 65-68).  

Politiske nyheter ses, ifølge Sigurd Allern, gjennom et ”nasjonalt prisme” (2015, s. 197). Det 

som prioriteres innen utenrikspolitiske spørsmål er saker som berører Norge og norske 

interesser, og det er på denne måten faktoren relevans blir særlig gjeldende for denne 

oppgaven (Galtung og Ruge, 1965, s. 197). Dette vil diskuteres mer i detalj i kapittel fem. 

Galtung og Ruges åtte faktorer er fritatt kulturelle sammenhenger, det vil si at de ikke 

avhenger av kultur og vil derfor ikke variere på ulike steder i verden. Disse faktorene 

avhenger heller ikke av ulike forhold i pressen, mener de (Galtung og Ruge, 1965, s. 68). 

Det finnes likevel noen faktorer som er kulturelt betinget, og disse faktorene påvirker 

overgangen i nyhetskjeden hvor begivenheter blir nyheter. Det er særlig viktig å inkludere 

disse faktorene når man studerer nyhetskriterier i den nord-vestlige, eller sosialistiske, delen 

av verden, mener de, og legger til fire faktorer som er kulturelt betinget (Galtung og Ruge, 

1965, s. 68). En av disse faktorene er også av interesse for denne oppgaven, nemlig de 

begivenhetene som omhandler eliter. I denne oppgaven er eliten representanter for 

Utenriksdepartementet. 

Galtung og Ruges studie har, som nevnt, en særstilling i studier på nyhetskriterier. Det er 

likevel noen punkt som er verdt å påpeke, og som også har blitt påpekt av andre, blant annet 

Tony Harcup og Deidre O’Neill (2001). Galtung og Ruge ser ikke på daglige nyheter, men 

kun nyheter som omhandler tre spesifikke kriser, henholdsvis i Kongo, Cuba og Kypros. Da 

går de glipp av generelle nyhetskriterier, men ser kun på nyhetskriterier for hendelser som 

finner sted innenfor disse krisene, mener de (Harcup og O’Neill, 2001). Det er heller ingen 

reservert plass for utenriksnyheter i aviser eller i nyhetsprogrammer og utenriksnyheter må 

konkurrere med andre nyheter om spalteplass eller sendetid, noe også Allern påpeker (Allern, 

2015, s. 205).  

Kommersielle  nyhetskriterier  

I samme utgave av publikasjonen Journal of Peace Research, hvor Galtung og Ruges artikkel 

ble publisert, skrev også en annen nordmann. Denne artikkelen er ikke like kjent som Galtung 

og Ruges, men ifølge Allern tar artikkelforfatter Einar Østgaard opp mer grunnleggende 
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forhold ved nyhetsprosessen enn Galtung og Ruge gjør (Allern, 2001, s. 56). Østgaards 

artikkel Factors Influencing the Flow of News ser på faktorer som påvirker nyhetsstrømmen. 

Ifølge Østgaard er det ikke kun de faktorer som påvirker utvelgelse av nyheter, slik Galtung 

og Ruge skisserer, som gjør at vi presenteres for noen nyheter og ikke andre, men det er også 

andre faktorer, utenfor nyhetsredaksjonene, som påvirker dette bildet (Østgaard, 1965, s. 40-

45. Se også Hjarvard, 2012, s. 90). Han grupperer disse som politiske eller økonomiske 

faktorer, og deler de inn i tre hovedtrinn hvor nyheter passerer: kildene, fra kilde til utgivelse 

og utgivere selv. De politiske og økonomiske faktorene, eller interessene, spiller inn på alle 

disse trinnene, og er nyttig å ta i betraktning i tillegg til Galtung og Ruges artikkel om 

nyhetskriterier. Allern kaller slike betraktninger for ”kommersielle nyhetskriterier” (Allern, 

2001, s. 65).  

Blant disse kommersielle nyhetskriteriene er prioriteringen av nyheter og mangfoldet i 

redaksjonen. Medier skriver sjelden inngående om mange kriger, konflikter eller katastrofer 

på samme tid, ifølge Allern (Allern, 2001, s. 59).  

Et annet nyhetskriterium som faller innenfor den kommersielle kategorien er konkurranse 

mellom mediene (Allern, 2001, s. 63). Dersom en nyhetssak allerede har vært omtalt, vil 

mange redaksjonene unngå å skrive om samme sak. For medier som for eksempel kommer ut 

en gang i døgnet eller sjeldnere, slik som Aftenpostens papirutgave, vil redaksjonen i tillegg 

vurdere hvor kjent en sak har blitt gjennom andre medier før deres egen utgave kommer frem 

til leseren.  

Tilgjengelighet, for eksempel når det gjelder kilder, bidrar også til selektering av nyheter. 

Kilder med et profesjonelt apparat som håndterer mediehenvendelser er lett tilgjengelig og 

ikke nødvendigvis særlig tid- og kostnadskrevende å hente inn informasjon fra (Allern, 2001, 

s. 66). Forvaltningen eller embetsverket, i denne oppgaven representert ved 

Utenriksdepartementet, er i tillegg pålagt ved ulike lover å svare på for eksempel journalisters 

henvendelser og videre å gjøre dokumenter tilgjengelig (Thorbjørnsrud, 2015, s. 149). 

Kommunikasjonsavdelingene får stadig flere henvendelser fra blant annet journalister. Ifølge 

Kjersti Thorbjørnsrud har slike bestemmelser til en viss grad ført til at 

kommunikasjonsavdelinger i embetsverk og lignende instanser har økt i omfang.  

Utenriksdepartementet er i tillegg selv aktive nyhetsprodusenter gjennom for eksempel 

pressekonferanser og –meldinger og nyhetssaker bygget på for eksempel redigering av disse 
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er billigere å produsere enn saker primært produsert av mediene selv (Allern, 2001, s. 65). Et 

annet grep for å senke kostnader er også å kjøpe redaksjonelle tjenester fra nyhetsbyråer. 

En kombinasjon av interne nyhetskriterier, som de Galtung og Ruge presenterer, og eksterne 

nyhetskriterier, som de Østgaard presenterer, viser et mer sammensatt bilde av hva som blir 

nyheter.   

3.3   Dagsordenteori  
Med utgangspunkt i nyhetskriterier og hvilke begivenheter som blir nyhetssaker, er det også 

interessant å se på teori om hvem som setter dagsorden, det vil si hva publikum skal mene noe 

om. Dagsordenteori ønsker å skille mellom hva medier gjør med publikum, på den ene siden, 

og på den andre siden, hva publikum gjør med medier, og videre hva publikum skal tenke på 

(Jensen, 2012b, s. 161). 

3.3.1  Opprinnelse  

Begivenheter som skjer et sted i verden gjenfortelles i medier i andre deler av verden. Det 

publikum leser i avisene eller nettavisene, hører på radio eller ser på fjernsyn, er en 

gjenfortelling av hendelser. I hans bok fra 1922, Public Opinion, hevdet Walter Lippmann at 

publikum ikke har tilgang til det som skjer andre steder i verden og at det var mediene som 

knyttet publikum til disse hendelsene. Hendelsene, mente han, var ”ute av vår rekkevidde, ute 

av syne og sinn” (Lippmann, 1922 sitert i McCombs, 2014, s. 1). Lippmann brukte aldri 

begrepet dagsorden, og det gjorde heller ikke Bernard Cohen som i sin bok The Press and 

Foreign Policy fra 1963 observerte at pressen ikke nødvendigvis kunne styre hva mennesker 

skulle tenke, men at pressen likevel var forbløffende gode på å fortelle leserne hva de skulle 

tenke på (Cohen, 1963, s. 13, utheving tillagt).  

Både Lippmann og Cohen sies begge å være inspirasjon for Max McCombs og Donald Shaw, 

da de, med sin Chapel Hill-studie fra 1968, formaliserte dagsordenteori (McCombs og Shaw, 

1972). McCombs omtaler Lippmann som ”den intellektuelle forfaren for ideen” som nå kalles 

dagsordenteori (McCombs, 2014, s. 3), mens han omtaler seg selv som ”en av grunnleggerne” 

bak dagsordenteori (McCombs, 2014, s. xiii). 

I Chapel Hill-studien ønsket McCombs og Shaw å se på massemedienes rolle i å sette 

dagsorden under presidentkampanjen i USA. Tesen var at massemediene satte dagsorden for 
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den politiske kampanjen ved å påvirke viktigheten av velgernes interesser. De sammenlignet 

hva velgerne sa var viktige saker for dem, med det faktiske innholdet som massemediene 

kommuniserte under kampanjen (McCombs og Shaw, 1972). Deres funn indikerte en sterk 

korrelasjon mellom vektlegging av ulike tema i kampanjen som mediene tok opp, og hva 

velgerne så på som viktige når det gjaldt tema i presidentkampanjen (McCombs og Shaw,  

1972, s. 181). Dette er illustrert i figur 3.2 (McCombs, 2014, s. 5).  

Til tross for at mediene tilskrives mye makt ut fra McCombs og Shaws studie, presiserer 

McCombs at mediene ikke har en allmektig kontroll over publikum (McCombs, 2014, s. 6). 

Studien deres støtter likevel opp om både Lippmanns og Cohens forståelse av at 

nyhetsmediene har en sentral rolle når det kommer til utvelgelse av saker som publikum 

presenteres for.  

 

Figur 3.2: McCombs illustrasjon av massemedienes rolle i dagsordenteorien. 

 

En utvidet versjon av medienes rolle innenfor dagsordenteori er kanskje mer passende, se 

figur 3.3 (Hjarvard, 2013, s. 58). Figuren viser interaksjonen mellom politiske aktører, 

mediene og befolkningen forøvrig, og hvordan denne interaksjonen bidrar til å sette 

dagsorden (Hjarvard, 2013, s. 58). Stig Hjarvard har i sin modell også inkludert 

mellommenneskelig kommunikasjon, og dens innflytelse på de ulike aktørenes agenda, samt 

hendelser, eller begivenheter, og disse begivenheters påvirkning av politiske aktører og 

mediene. 
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Figur 3.3: Hjarvards utvidede versjon av medienes rolle i dagsordenteorien.  

3.3.2  Medialisering  

I sin figur over inkluderer Hjarvard eksplisitt mediert kommunikasjon. Denne oppgaven tar 

utgangspunktet i at politikken er mediert, det vil si at politikk i stor grad kommuniseres 

gjennom mediene, både gjennom tradisjonelle medier og gjennom nye medier. Ifølge Rune 

Karlsen og Toril Aalberg var de tradisjonelle mediene de viktigste kildene for politiske 

nyheter og informasjon for velgerne foran Stortingsvalget i 2013 (Karlsen og Aalberg, 2015 i 

Elvestad et al., 2015, s. 61). Informasjon om norsk utenriks- og utviklingspolitikk er for de 

fleste ikke førstehåndsinformasjon, og det er i stor grad mediene som knytter publikum til 

hendelser, ifølge Lippmann (Lippmann, 1922 sitert i McCombs, 2014, s. 1).   

Ifølge Strömbäck og Esser er mediering den første fasen ved medialisering. Medialisering er 

en prosess som omtales som ”en sosial endringsprosess hvor medienes innflytelse over og 

integrering i ulike sfærer i samfunnet har økt” (Strömbäck og Esser, 2014, s. 4). De illustrerer 

fire faser ved medialiseringsprosessen, se figur 3.4 (Strömbäck og Esser, 2014, s. 8). Den 

første fasen er som nevnt over mediering, hvor mediene er den viktigste kilden for 

informasjon om politikk og samfunnet forøvrig. 
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Figur 3.4: Strömbäck og Essers fire faser ved medialiseringsprosessen. 

Den andre fasen omhandler medienes politiske uavhengighet. Dagsordenteori illustrert over 

setter mediene i førersetet, men Van Aelst, Thesen, Walgrave og Vliegenthart ser i tillegg på 

politisk dagsordenteori (Van Aelst et al., 2014, s. 202). Politisk dagsorden er et begrep brukt 

for å illustrere den begrensede oppmerksomheten politiske aktører har til et bredt spekter 

politiske saker, og viser hvordan noen saker får politikeres oppmerksomhet, mens andre saker 

ikke greier dette. Medialiseringen studerer blant annet hvordan hvordan politiske aktører 

justerer sin forståelse og sine handlinger til nyhetsmedienes logikk heller enn den politiske 

logikken (Van Aelst et al., 2014, s. 206). Politisk dagsorden komplementerer medialisering, 

mener Van Aealst et al., og de mener videre at mediene påvirker politikken og politikken 

påvirker mediene i et gjensidig forhold (Van Aelst et al., 2014, s. 208). 

Den tredje fasen beskriver hvordan medieinnholdet er drevet av medielogikk, eller politisk 

logikk. Medier og politikk utgjør to ulike institusjonelle systemer som tjener til ulike formål 

og som hver har sitt sett av aktører, regler og prosedyrer, så vel som behov og interesser, og 

disse faktorene svarer til logikken ved institusjonene. Den fjerde fasen tar for seg selve 

medialiseringen av politikken, viser til tilstanden hvor “de politiske aktørene og institusjonene 

påvirkes av og tilpasser seg til endringene i mediene” (Jenssen, 2007, s. 10 sitert i Beyer, 

2012, s. 10).  

Dagsordenteoriens første nivå ser på overføringen av oppmerksomhet rundt et emne fra én 

dagsorden til en annen (Hjarvard, 2015, s. 110). Det finnes i tillegg et nivå to av 

dagsordenteori (Hjarvard, 2015, s. 110 og McCombs, 2014, s. 59). På dette nivået går man 
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lengre enn å velge en sak fremfor en annen, men man fremhever også kjennetegn eller 

bestemte egenskaper ved en sak eller et emne man ønsker å få på dagsorden. Dette nivået 

utforsker i hvilken grad fremheving av visse aspekter og detaljer av disse objektene har 

innflytelse på våre tanker og følelser for dem. Det neste nivået er rammeteori. 

3.4   Rammeteori  
Mens dagsordenteori konsentrerer seg om hva publikum skal mene noe om, fokuserer 

rammeteori, ifølge McCombs, på hvordan for eksempel nyhetssaker presenteres (McCombs, 

2014, s. 59). Mer spesifikt omhandler rammeteori hvordan visse aspekter og detaljer ved en 

sak fremheves fremfor andre. 

Robert Entman omtaler rammeteori som en konsekvent måte å beskrive den makt en tekst kan 

inneha. Han bruker begrepene utvelgelse (eng.: selection) og fremheving (eng.: salience) som 

de to viktigste kjennetegn ved rammeteori: 

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

communication text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described. 

         (Entman, 1993, s. 52) 

 

Audun Beyer siterer i sin doktoravhandling (2012) Todd Gitlins beskrivelse av rammer. 

Ifølge Gitlin viser eller betoner en ramme ”én eller flere deler av virkeligheten, mens den 

nødvendigvis toner ned andre” (Gitlin, 1980, s. 7 sitert i Beyer, 2012, s. 31). 

Matthew C. Nisbet mener rammer er en uunngåelig virkelighet i kommunikasjonsprosessen 

(Nisbet, 2010, s. 44). Valget en journalist har er ikke hvorvidt man skal bruke rammer, men 

hvordan rammer skal brukes effektivt for å nå publikum. Tuchman ser rammer som nyttige 

verktøy som journalister eller andre produsenter av nyheter benytter seg av når de står overfor 

en jevn tilstrømming av informasjon (Tuchman, 1978). 

Nyhetsrammer etableres ikke bare hos avsender, men også i tekster, hos mottakere og i 

samfunnet forøvrig (Entman, 1993, s. 52). Nyhetsrammer inkluderer derfor flere aktører og 

mekanismer, og særlig interessant for sistnevnte er hvordan nyheter ”rammes inn” på måter 

som er forståelig for alle aktører. Aktører deler samme tolkningsramme, selv om de ikke 
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trenger å være enige argumentasjonen eller resonnementet i rammen (Gamson og Modigliani, 

1989).  

Rammer kan ses på som en tilnærming, teori, effekt, perspektiv, analytisk teknikk, et 

paradigme og et multiparadigmatisk forskningsprogram (D’Angelo og Kuypers, 2010, s. 2). I 

denne oppgaven vil nyhetsrammer både fungere som teori, metode og som analyseverktøy. 

3.4.1  Opprinnelse  

Boken Frame Analysis av Ervin Goffman (1974) omtales som det sosiologiske opphavet til 

rammeforskning. Goffman beskrev rammer som “schemata of interpretation”, et slags 

tolkningsskjema som gjør at mennesker kan ”lokalisere, oppfatte, identifisere, og merke 

saker, begivenheter og tema” (Goffman, 1974, s. 21). 

Goffman mente videre at ord fungerer som utløsere, eller triggere, og at ord, påvirket av blant 

annet mottakerens kultur og verdisyn, gjør at mottakeren forhandler frem en mening av 

ordene. Kanskje enda viktigere: Goffman mente at rammer organiserer mer enn meninger, 

men rammer kan også fengsle mottaker og føre til engasjement (Goffman, 1974, s. 343).  

Gamson og Modigliani (1989) så også på hvordan rammer organiserer, og de mente at 

rammer organiserte sentrale ideer eller oppfatninger rundt en sak. De plasserte rammeteori og 

forskning på rammer innenfor nyheter og også innenfor publikums mottakelse av rammer. 

Rammer brukes i nyhetsdiskurs for å fremheve noen aspekt ved et komplekst tema, mens 

publikum bruker disse rammene som et tolkningsskjema. Utenriks- og utviklingspolitikk er 

som nevnt tidligere, et område publikum i de aller fleste tilfeller kun får informasjon om 

gjennom medier, og ved komplekse utenrikspolitiske tema er bruk av rammer viktig for å 

treffe og videre engasjere mottakeren.  

Mye av forskningen på rammer faller inn under feltet politisk kommunikasjon. Andre felt som 

også tar for seg rammer kan være gjennom en sosiologisk tilnærming, som Goffman, og en 

økonomisk tilnærming, som Daniel Kahneman og Amos Tversky. Som nevnt omtaler Entman 

rammeteori som en konsekvent måte å beskrive den makt en tekst kan inneha. Et mye brukt 

eksempel på kraften i en tekst, eller for å si det på en annen måte, hvordan ulike fremstillinger 

av en problemstilling fører til ulike valg, er Kahneman og Tverskys studie (Nisbet, 2010, s. 

46). Gjennom en økonomisk tilnærming til rammeteori studerte de hvordan menneskers 

beslutninger varierte med fremstillingen av et gitt scenario. Beslutningene ble basert på den 
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potensielle fortjenesten eller gevinsten ved det ene scenarioet fremfor det andre. Kahneman 

og Tverskys studie førte til beslutningsteorien, som i dag er en del av adferdsøkonomi. 

Deres studie viser også, ifølge Shanto Iyengar, at bruk av rammer dreier seg om subtile 

endringer i utsagn eller presentasjon i problemer knyttet til valg (Iyengar, 1991, s. 11). I 

tillegg til selve terminologien brukt for å beskrive en situasjon, spiller også den visuelle 

konteksten i beskjeden en rolle, slik som vist i Khaneman og Tverskys studie. 

En stor del av studiene av rammeteori ønsker å si noe om effekten av rammer. Effekten av 

rammer finner sted når mottaker aksepterer en ramme i kommunikasjonen og bruker denne 

rammen når han eller hun danner seg meninger angående saken det formidles om. Denne 

oppgaven går ikke inn på effekten ved rammer, men det ville være interessant å se hvordan 

rammen formidlet fra Utenriksdepartementet via Aftenposten mottas hos den individuelle 

mottaker og i samfunnet forøvrig. 

3.4.2  Ulike  rammer  

I sin doktoravhandling diskuterer Beyer (2012) ulike fremstillingsformer innen rammeteori. 

Han skiller her mellom generiske og saksspesifikke rammer, hvor førstnevnte inkluderer 

spillrammen, den episodiske rammen og konflikt- og personfokus (Beyer, 2012, s. 32).  

Iyengar introduserer i tillegg en tematisk nyhetsramme til settet av generiske rammer 

(Iyengar, 1991, s. 14). En tematisk nyhetsramme plasserer politiske saker og hendelser i en 

mer generell kontekst og vektlegger det mer abstrakte ved en ramme, mener Iyengar (1991, s. 

14). Han hevder videre at få nyheter er utelukkende episodiske eller tematiske, selv om en av 

de to ofte dominerer (Iyengar, 1991, s. 14). 

Når det gjelder saksspesifikke rammer er disse knyttet til spesifikke saker eller hendelser, men 

ser mer inngående på ”koblingen mellom kilder, myndigheter, og journalister, for å forklare 

hvorfor og hvordan noen rammer og forståelser får dominere i medieinnholdet” (Beyer, 2012, 

s. 33).  

Målet med studier av saksspesifikke rammer har ofte vært å vurdere effekt ved rammer, eller 

vektlegge hvordan kilder, myndigheter, medieaktører og andre produserer og reproduserer 

rammer. Dette er særlig interessant for å studere hvordan noen rammer og noen tolkninger av 
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disse rammene får fotfeste og videre kan reproduseres i mediebildet. Et eksempel på denne 

prosessen er Entmans nettverksaktiveringsmodell, se del 3.4.3. 

Hva som er rammen, eller hva som er rammet inn, er heller ikke alltid eksplisitt uttalt, særlig 

dersom rammer ikke er knyttet til spesifikke saker. For eksempel kan en ramme som 

omhandler moral eller risiko anvendes på ulike saker og er ikke saksspesifikk, men generisk 

av natur (de Vreese, 2010, s. 142). Generiske rammer kan overskride saker og noen ganger til 

og med tid og kontekst.  

Denne oppgaven vil i hovedsak omhandle den tematiske nyhetsrammen Iyengar presenterer, 

hvor saker og hendelser i en mer generell kontekst og vektlegger det mer abstrakte ved en 

ramme. I tillegg vil saksspesifikke rammer inkluderes i korte trekk i tredje del av 

rammeanalysen, se kapittel 6.3.  

3.4.3  Hvem  bestemmer  rammene?  

Kapittel 3.3 tok for seg dagsordenteori, hvor det grunnleggende spørsmålet er: hvem setter 

dagsorden? Dersom man hevder at mediene i stor grad setter dagsorden, hvem er det da som 

setter medienes dagsorden? Og hvem bestemmer hvilke rammer mediene tar i bruk? 

Ifølge Jim Macnamara fremmes og promoteres rammer av offisielle sponsorer, for eksempel 

myndigheter, politiske ledere, institusjoner og lignende. Uoffisielle sponsorer, som for 

eksempel organisasjoner, tenketanker, private selskap og individer er også med på å fremme 

rammer (Macnamara, 2014, s. 135).  

I sin bok Projections of Power. Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy 

(2004) ser Entman nærmere på hvordan rammer oppstår, og videre hvem som bestemmer 

innholdet i rammene. Hans bok ser spesifikt på utfordringene amerikanske medier har hatt når 

det gjelder å utfordre administrasjonens rammer av terrorbegrepet etter 11. september 2001. 

Entman (2004) bruker, som Goffman (1974), begrepet tolkningsskjema. Tolkningsskjemaet 

bruker i mottakerens tolkningsprosess, og dette skjemaet er en samling som knytter sammen 

tanker og følelser lagret i mennesker hukommelse. I denne oppgaven kan dette 

eksemplifiseres som i figur 3.5, som Entman kaller et kunnskapsnettverk (Entman, 2004, s. 

7). På bakgrunn av kapittel to om det norske selvbildet kunne en del av et kunnskapsnettverk 

se slik ut.  
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Figur 3.5: Kunnskapsnettverk ”Det norske selvbildet”, basert på Entman, 2004. 

Videre ser Entman på hvordan tanker og følelser rundt en ramme i et kunnskapsnettverk går 

fra Det hvite hus og nedover systemet. Hans trinnvise nettverksaktiveringsmodell (eng.: 

cascading network activation model) viser denne bevegelsen, se figur 3.6, og er utviklet for å 

få et tydeligere bilde på begrepet rammer (Entman, 2004, s. 10). Modellen tar utgangspunkt i 

at hvert nivå påvirker, og påvirkes av, rammer. Disse rammene kan bestå av både ord og 

bilder. Administrasjonen vil i denne oppgaven representeres av Utenriksdepartementet.  

Entman argumenterer for at aktiveringen av en ramme starter ved administrasjonens første 

uttalelse om en begivenhet. Deretter vil andre eliter og videre mediene ta opp samtalen. De 

ulike medieaktørene kommuniserer også med hverandre, og sammenligner historier og 

uttalelser. Jo oftere like tanker uttrykkes, jo mer sannsynlig er det at disse tankene føres 

videre. Alle aktørene vil bidra inn i denne flyten av tanker, som påvirkes av den kulturelle 

kongruensen (Entman, 2004, s. 14). Den kulturelle kongruensen måler hvordan en ramme kan 

strømme nedover de ulike nivåene og stimulere til like tanker på hvert nivå. Ved høy kulturell 

kongruens vil, ifølge Entman, medienes produksjon av nyheter inkludere begreps- og 

bildebruk som flesteparten av aktørene i nettverksaktiveringsmodellen selv har. Da vil 

nyhetsrammen, og til slutt samfunnet, støtte opp om rammen skapt av administrasjonen.  
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Figur 3.6: Entmans nettverksaktiveringsmodell.  

 
Nettverksaktiveringsmodellen viser også hvordan strømninger kan gå oppover, ved at for 

eksempel eliten kan påvirkes av nyhetsrammene, og også hvordan mediene påvirkes av 

offentligheten, som det ble illustrert i del 3.3 om dagsordenteori.  

Mange aktører har interesse av å definere og produsere nyhetsrammer. Entmans 

nettverksaktiveringsmodell viser en rekke av disse aktørene. Ikke alle rammer går gjennom 

alle nivåene uten å bli utfordret, og det er blant annet fordi det kan være flere sider ved saken 

som rammen omhandler. Ettersom modellen inkluderer aktørenes makt og legitimitet, og det 

er forskjell på dette, også innad i de ulike grupperingene, mener Entman: 

The president and top advisors enjoy the most independent ability to decide which mental 

associations to activate and the highest probability of having their thoughts become part  
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of the general circulation of ideas, and congressional leaders enjoy more autonomy and 

influence than backbenchers. 

         (Entman, 2004, s. 9) 

 

Også mellom medieaktørene er det ulik maktfordeling. De store mediehusene er i stor grad 

med på å definere og forme rammer, hvorpå de mindre følger etter. Aftenposten i Norge 

representerer et stort mediehus med mye innflytelse.  

Siden Entman presenterte sin nettverksaktiveringsmodell i 2004, har nye medier ført til en 

markant endring i påvirkning fra offentligheten. Gjennom blogger og sosiale medier har 

vanlige borgere nå, i mye større grad enn tidligere, muligheten til å være aktive bidragsytere 

og skapere innhold, da særlig digitalt. Denne oppgaven vil ikke fokusere på nivået som 

inkluderer offentligheten, men det er et interessant perspektiv å inkludere i forskning på 

rammer. 

3.5   Oppsummering  
Målet med dette kapittelet har vært å presentere de mest sentrale teoriene som vil legges til 

grunn for analysekapitlene. Det er særlig dagsordenteori og rammeteori som er interessante i 

denne sammenheng, men jeg har også valgt å se på teorier innen nyhetskriterier, politisk 

retorikk.  

Dagsordenteori og nyhetskriterier blir særlig relevante for temaanalysen, hvor jeg i kapittel 

fem vil diskutere teoretiske elementer som gjør seg gjeldende for nyhetsbildet i 2012 og 2014. 

De retoriske grepene kan som nevnt være vanskelige å benytte seg av i en kort uttalelse, men 

jeg vil forsøke å se etter virkemidlene ethos, pathos og logos i rammeanalysen i kapittel seks. 

Rammeteori er en veldig bred teoretisk tilnærming som dekker flere felt, for eksempel 

sosiologi, økonomi og politikk. Jeg har i dette kapittelet forsøkt å trekke frem de mest sentrale 

begrep og verktøy, og vil følge opp med verktøy og konkret bruk av disse i metodekapittelet. 
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4   Metode  og  data  
Denne oppgaven tar sikte på å studere kommunikasjonen fra Utenriksdepartementet for å 

forsøke og si noe om hvordan det norske selvbildet kommer til uttrykk i kommunikasjon fra 

Utenriksdepartementet i Aftenposten i 2012 og 2014.  

Da regjeringen Solberg tok over makten etter stortingsvalget i 2013, ble det besluttet at 

utviklingsministerposten i Utenriksdepartementet skulle fjernes. Jeg ønsker å se på følgene 

denne organisatoriske endringen kan ha å si for Utenriksdepartementets eksterne 

kommunikasjon og å undersøke om dette har ført til en endring når det gjelder i hvilke tema 

Utenriksdepartementet og representanter for departementet er sitert, samt hvordan 

nyhetsrammen kommer til uttrykk via Utenriksdepartementet til Aftenposten. 

For å finne svar på min problemstilling har jeg valgt å utføre en temaanalyse og en 

rammeanalyse. Temaanalysen vil gi svar på hvilke tema som er de mest fremtredende i 

Utenriksdepartementets kommunikasjon i 2012 og 2014. Rammeanalysen vil ta utgangspunkt 

i de to mest fremtredende temaene, og studere hvordan det norske selvbildet kommer til 

uttrykk i de nyhetsartiklene som utgjør datagrunnlaget.  

4.1   Temaanalyse  
Første steg for å besvare oppgavens problemstillinger er å gjennomføre en temaanalyse av 

Utenriksdepartementets uttalelser til Aftenposten i 2012 og 2014. Målet med denne analysen 

er å avdekke hvilke tema som var mest fremtredende de to årene, for å se om det har skjedd 

en endring i departementets kommunikasjon via Aftenposten fra 2012 til 2014. 

En temaanalyse oppsummeres av Klaus Bruhn Jensen som en grundig og gjentagende 

kategorisering av for eksempel tekster, med referanse til tekstens innhold (Jensen, 2012c, s. 

277). Innhold, fortsetter Jensen kan være konsept, metaforer, tema og andre karakteristikker i 

medieinnhold.  

Denne oppgavens temaanalyse vil være kvantitativ, for å forsøke å si noe om hvordan et 

fenomen gjentas. I denne oppgaven er fenomenet tema. Jensens oppsummering av 

temaanalyse er relativ lik Krippendorffs presentasjon av innholdsanalyse: En innholdsanalyse 

er en ”systematisk behandling av tekst, bilder og symboler, samt annet betydelig innhold som 

inkluderer kunst, lyder, tegn, og til og med numerisk innhold” (Krippendorff, 2004). 
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Neuendorf definerer innholdsanalyse som en ”systematisk, objektiv og kvantitativ analyse av 

karakteristikker i et budskap eller i en tekst” (Neuendorf, 2002, s. 1). 

Analysen er kodebasert og kodingen ble utført i Microsoft Excel. Variablene og de 

medfølgende kategoriene ble satt opp i en tabell hvor verdien for hver kategori ble lagt inn. 

Ved å lenke dette sammen ved hjelp av Pivot-tabeller ble data samlet gjennom en oversiktlig 

systematisering av data, og det var enkelt å utføre kryssjekk med all informasjon inkludert i 

tabellene. 

4.1.1  Datagrunnlag  

Oppgavens datagrunnlag er nyheter fra Aftenpostens papirutgave, Aftenposten Morgen, i 2012 

og 2014 hvor en representant for Utenriksdepartementet har uttalt seg. For å finne frem til 

disse nyhetssakene ble søkeordene *utenriks* og *utenriks* benyttet ved søk i Retrievers 

digitale nyhetsarkiv, søkeredskapet ATEKST. Datainnsamlingen ble utført 12.08.2015. For 

både 2012 og 2014 ble søket avgrenset til 01.01-31.12.  

Kun nyheter fra seksjonene ”Nyheter”, ”Verden”, ”Kultur” og ”Økonomi” er inkludert i 

datagrunnlaget. Dermed utelater datagrunnlaget flere seksjoner i avisen som for eksempel 

”Leder”, debatt- og kronikkinnlegg, ”Innsikt”, ”Helg”, ”Reise” og ”Økomag”.  

Filtrering av seksjoner er gjort manuelt. Filtrering av irrelevante saker er også gjort manuelt. 

Eksempler på irrelevante saker er de som ikke omhandlet det norske Utenriksdepartementet 

og saker som omhandlet interne spørsmål.  

Den valgte tidsrammen er i utgangspunktet lang, men ved å begrense blant annet nyheter fra 

seksjonene ”Nyheter”, ”Verden”, ”Kultur” og ”Økonomi”, ble datagrunnlaget betydelig 

redusert. Begrunnelsen for å inkludere et helt år, var for å forsøke å unngå at datagrunnlaget 

ble påvirket av spesielle hendelser i utvalgte perioder av året. Målet er at datagrunnlaget skal 

gi et tilfredsstillende og så korrekt bilde på politikk og utenrikspolitiske hendelser som mulig. 

Ifølge Retriever er ATEKST et ”kvalitetssikret nyhetsarkiv” (Retriever, u.å.). Ved den 

manuelle filtreringen ble det likevel klart at noen artikler ble inkludert i datainnsamlingen to 

ganger, og noen artikler hadde i tillegg havnet i feil seksjon. I de tilfellene hvor en artikkel ble 

inkludert to ganger, ble kun den første beholdt. Artikler som var i feil seksjon ble fjernet fra 

datagrunnlaget. 
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Totalt antall artikler ble 112 for 2012 og 154 for 2014. 

4.1.2  Analyseenhet  

Analyseenhet er artikler hvor representanter fra det norske Utenriksdepartementet har uttalt 

seg på områder innenfor utenrikspolitiske spørsmål. Artikler hvor representanter for 

Utenriksdepartementet har uttalt seg om innenrikspolitiske spørsmål, eller andre spørsmål 

som ikke er knyttet til norsk utenrikspolitikk, er som nevnt ikke med i datasamlingen. 

Artikler inkludert i datagrunnlaget inkluderer kun gjengitte eller direkte sitat fra 

representanter for Utenriksdepartementet, det være seg sitater gitt muntlig, per e-post, 

gjennom pressemeldinger eller gjengivelse av sitat for eksempel til Stortinget eller andre 

aktører. Dersom Utenriksdepartementet ikke har villet gi en kommentar til saken, er denne 

artikkelen fjernet fra datagrunnlaget. Artikler som kun viser til departementets hjemmesider 

eller lignende, for eksempel ved å vise til statistikk fra Utenriksdepartementet, er utelatt fra 

datagrunnlaget.  

Analyseenheten i denne oppgaven er det Jensen refererer til som relativt naturlige og diskret 

(Jensen, 2012d, s. 288). Data er funnet, og ikke produsert gjennom forskerens intervensjon på 

feltet hun eller han ønsker å studere. En av fordelene ved offentlige dokumenter, som en 

nyhetstekst er, er at de er ”produsert under ”naturlige” forhold på den måten at forskeren ikke 

har påvirket det innsamlede materialet” (Syvertsen, 2004, s. 216 referert i Karppinen og Moe, 

2012, s. 181).  

Karppinen og Moe argumenterer likevel at ingen tekst er helt nøytral, da alle dokumenter er 

påvirket av forhold ved produksjonen, og ved analyser vil forsker i tillegg velge noen 

dokumenter og omgå andre for å kunne plassere disse i en riktig kontekst for sin analyse 

(Karppinen og Moe,  2012, s. 189). Forskerens perspektiv og problemstilling vil dermed 

definere de tekstene som er relevante, mener de. Altheide mener videre at ingen tekst er 

nøytral, og dette gjelder også for medietekster som rammer sine nyheter (Altheide i 

Karppinen og Moe, 2012). Denne oppgaven vil ta for seg nettopp rammer i rammeanalysen, 

se del 4.2 og kapittel seks. 
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4.1.3  Kodebok  

En kodebok legger grunnlaget for den kvantitative innholdsanalysen. Den endelige 

kodeboken, se figur 4.1, er testet og revidert til best å kunne oppfylle sitt formål. 

Operasjonaliseringen bidrar til konstruksjon av variablene som skal måles, og flere elementer 

er viktige i denne prosessen (Neuendorf, 2002, s. 118). Blant annet må kategorier som er både 

dekkende og gjensidig utelukkende designes. At kategorier er dekkende innebærer at det 

finnes en passende kode for hver eneste enhet som kodes. For å sikre at alle enheter kan passe 

i en kode, må derfor også kategoriene ”Ikke oppgitt” og ”Annet” inkluderes i noen av 

variablene. Dersom tema ikke kan defineres ut fra uttalelsen, vil disse uttalelsene 

kategoriseres som ”Ikke kjent”. Dersom uttalelsen dreier seg om andre tema enn de som er 

presentert i kodeboken, vil kategorisering være ”Annet”. 

Å finne en passende verdi for hver enhet som kodes, og slik møte det Neuendorf kaller 

gjensidig utelukkende kategorier, var en utfordring (Neuendorf, 2002, s. 119). Til tross for at 

kun den mest sentrale uttalelsen fra Utenriksdepartementet ble inkludert i analysen, ble noen 

av disse lengre sitat hvor flere utenrikspolitiske tema ble berørt. Dette ble løst ved at 

hovedfokus i denne uttalelsen ble det kategoriserte tema.  

Kodeboken skal i tillegg sikre validitet og pålitelighet. Intern validitet viser til i hvilken grad 

kodingen gir ønsket resultat (Neuendorf, 2002, s. 112). Ekstern validitet er også interessant i 

denne oppgaven, og refererer til generalisering (Neuendorf, 2002, s. 115). Spørsmålet er om 

operasjonaliseringen av Aftenposten som norske medier og lesere av Aftenposten som 

publikum kan eksporteres til en større norsk mediekontekst.  

Når det gjelder pålitelighet (eng.: reliability) er hovedmålet at funn kan reproduseres 

(Neuendorf, 2002, 112). Denne oppgaven åpner ikke opp for at flere kan utføre samme 

analyse, dermed er det kun én person som har kodet enhetene. De fleste variablene er såpass 

distinkte, men variablene ”Uttalelse” og ”Tema i uttalelse” er mer utfordrende da det ikke kun 

er én måte å tolke disse på. Krippendorff kommenterer følgende når det gjelder tematisk 

analyse:  

even carefully trained coders can easily be led in different directions, making reliability 

difficult to achieve. Themes, even when they are relatively formalized or limited in scope, 

are not as easily analysed as simpler units.  

(Krippendorff, 2004, s. 109).  
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Figur 4.1: Kodebok 

Kodebok	  
	  
Analyseenhet:	  Uttalelse	  fra	  Utenriksdepartementet	  gjengitt	  i	  Aftenpostens	  
papirutgave	  årene	  2012	  og	  2014	  
	  
Artikkelnummer:	  X	  
	  
Dato:	  XX.XX.XXXX	  (dd.mm.ååå)	  
	  
Hvem	  i	  Utenriksdepartementet:	  

1. Statsråd	   	   	   5.	  Informasjonssjef/-‐rådgiver	  
2. Statssekretær	  	   	   6.	  Utenriksdepartementet	  
3. Pressevakt	   	   	   7.	  Annet	  
4. Talsperson	  

Hovedkilde:	  
1. Aftenposten	  
2. NTB	  
9.	  	  	  Annet	  

	  
Kilde	  for	  uttalelse:	  

1. Aftenposten	   	   	   4.	  Ikke	  oppgitt	  
2. NTB	   	   	   	   9.	  Annet	  
3. Pressemelding/	  

-‐konferanse	  

Uttalelse:	  Fritekst	  
	  
Tema	  i	  uttalelse:	  

1. Nordmenn	  i	  utlandet	  	   5.	  Bistand/Utvikling	  
2. Diplomati	   	   	   6.	  Geopolitikk	  
3. Konflikt	   	   	   7.	  Ikke	  kjent	  
4. Handelspolitikk	   	   9.	  Annet	  



42 
 

Variabler  

Kodeboken er satt opp for å kunne måle alle variablene inkludert i den første 

underproblemstillingen. I tillegg er det lagt til flere variabler, som ikke i seg selv er 

nødvendige for å besvare denne problemstillingen, men som er interessante å se på i en større 

sammenheng. Dette kan for eksempel være hvorvidt det utspiller seg noen mønstre mellom 

noen variabler. Kategoriseringen av variablene følger et nominelt nivå og tar ikke sikte på å 

rangere kategoriene eller sette de opp imot hverandre. 

Særlig er det viktig å presisere variablene ”Uttalelse” og ”Tema i uttalelse”. For førstnevnte 

gjaldt det å finne hoveduttalelsen i teksten. Alle uttalelser fra representanter i 

Utenriksdepartementet ble først inkludert i datagrunnlaget. Bruk av anførselstegn eller 

sitatstrek definerte sitat, i tillegg til bruk av henvisning som ”...sier statsråden” eller 

”statsråden sier...”.  

Etter en systematisering ble den lengste og mest omfattende uttalelsen i enheten definert som 

hoveduttalelsen og det er også denne uttalelsen som kodes i ”Tema i uttalelse”. Dersom flere i 

Utenriksdepartementet hadde uttalt seg, ble uttalelsen til den med høyeste tittel valgt.  

Utgangspunktet for variabelen ”Tema i uttalelse” er Utenriksdepartementets egne tematiske 

områder, slik det er skissert på deres hjemmesider (Utenriksdepartementet, u.å.): 

•   Eksportkontroll 

•   FN 

•   Folkerett 

•   Fred og forsoning 

•   Handelspolitikk 

•   Humanitært arbeid 

•   Internasjonal kulturinnsats 

•   Menneskerettigheter 

•   Nordområdene 

•   Næringslivssamarbeid i utlandet 

•   Sikkerhetspolitikk 

•   UDs reiseinformasjon 

•   Utviklingssamarbeid 
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Noen av Utenriksdepartementets tematiske områdene er overlappende, og viste seg vanskelig 

å skille fra hverandre i en koding. Noen tema har derfor blitt slått sammen, for å sikre at de er 

gjensidig utelukkende. For eksempel er ”Næringslivssamarbeid i utlandet” lagt inn i et 

bredere tema med tittelen ”Handelspolitikk”.  

Det viste seg også, etter datainnsamlingen og tester med disse kategoriene, at det manglet et 

tematisk område. Mange uttalelser refererte til norske statsborgere i utlandet, og det var ingen 

naturlig kategori å plassere disse nyhetene i blant Utenriksdepartementets tematiske områder. 

For å dekke dette området ble ”Nordmenn i utlandet” inkludert, og dette dekker bredere enn 

Utenriksdepartementets reiseinformasjon. 

Etter flere tester med kodeboken, ble til slutt følgende tema valgt: 

1.   Nordmenn i utlandet 

2.   Diplomati 

3.   Konflikt 

4.   Handelspolitikk 

5.   Bistand/Utvikling 

6.   Geopolitikk 

7.   Ikke kjent 

9.    Annet 

 

Nordmenn i utlandet 

Kategorien ”Nordmenn i utlandet” inkluderer som nevnt uttalelser som refererer til nordmenn 

i utlandet, blant annet Utenriksdepartementets reiseinformasjon og informasjon om norske 

statsborgere som har blitt skadet eller drept i hendelser i utlandet, ved ulykker, 

naturkatastrofer eller vært involvert i kriminelle handlinger, for å nevne noen eksempler.  

Utenriksdepartementets reiseinformasjon inkluderer råd og informasjon om destinasjoner i 

spesielle situasjoner, for eksempel råd om reising til områder med konflikt, områder hvor 

naturkatastrofer har funnet sted eller råd angående reise til områder med for eksempel 

spredning av smittsomme sykdommer.  
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Diplomati 

Kategorien ”Diplomati” omfatter bilateralt samarbeid mellom Norge og andre land, og 

samarbeid gjennom allianser eller institusjoner, som for eksempel NATO og FN.  

 

Konflikt 

”Konflikt” inkluderer freds- og forsoningsprosesser, i tillegg til gjenoppbyggingsinnsats. 

Også krigshandlinger eller diskusjoner om dette inngår i denne rammen, samt 

terrorhandlinger eller trussel om terrorhandlinger.  

 

Handelspolitikk 

Inkludert i kategorien ”Handelspolitikk” er både handel og økonomi. Dette kan for eksempel 

være eksport av norske varer til utlandet, og import av utenlandske varer til Norge. I tillegg 

inkluderer denne kategorien også tilrettelegging for norske bedrifter og aktører i utlandet, 

gjennom for eksempel støtte til økt konkurranseevne hos bedrifter.  

 

Bistand/Utvikling 

Kategorien ”Bistand/Utvikling” har fått denne tittelen da det fremstår av analyseenhetene at 

Stoltenberg II-regjeringen i 2012 primært tok til orde for bistand, mens Solberg-regjeringen i 

nyhetssakene i 2014 primært tok til orde for utvikling, eller utviklingspolitikk. Nåværende 

utenriksminister Børge Brende sier ved flere anledninger i 2014 at det dreier seg om utvikling 

og ikke bistand (Aftenposten, 27.03.14 og 11.06.14, fra datagrunnlag).  

Denne kategorien inkluderer blant annet humanitært arbeid, menneskerettigheter, økonomisk 

utvikling, freds- og forsoningsprosesser og utviklingshjelp. 

 

Geopolitikk 

Geopolitikk viser til forholdet mellom geografi og politikk og dreier seg i stor grad om 

Norges suverenitet og territorielle integritet. Denne kategorien inkluderer for eksempel 

kontroll over Norges landegrenser og havområder, men også situasjoner hvor det er snakk om 

andre lands suverenitet og territorium.  

 

Ikke kjent og Annet 

I tilfeller hvor det ikke fremgår i analyseenheten hvilken av de øvrige kategorier uttalelsen 

hører hjemme vil uttalelsen kategoriseres som ”Ikke kjent”. 
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Kategorien ”Annet” blir brukt når uttalelse omhandler tema utenfor de øvrige kategoriene. 

Uttalelsen kan indikere tema, men det dekkes ikke av de øvrige kategoriene. 

 

Karakteristikker ved teksten, som i denne oppgaven for eksempel er tema i uttalelse, blir 

konvertert til tall for å håndtere større datamengder og for enklere å kryssjekke data. Til tross 

for dette diskuterer Krippendorff i hvilken grad innholdsanalyser er kvantitativ eller 

kvalitativ, og mener at all lesing av tekst i siste instans er kvalitativ (Krippendorff, 2004, s. 

16). Han nevner blant annet diskursanalyse og retorisk analyse som supplerende alternativ for 

å gjøre innholdsanalyser mer kvalitativ.  

Entman mener også at tradisjonell kvantitativ innholdsanalyse ikke fullt ut kan vise hvorvidt 

analyseenheten inneholder nok fremtredende egenskaper til å vise hvor godt en ramme holder 

seg, for eksempel i konkurranse fra utfordrende rammer (Entman, 2004, s. 78). 

Rammeanalyse vil derfor brukes for å kunne gå dypere inn i de mest fremtredende temaene. 

4.2   Rammeanalyse  
Andre steg for å besvare problemstillingene i denne oppgaven er å gjennomføre en 

rammeanalyse av Utenriksdepartementets uttalelser i 2012 og 2014 med utgangspunkt i funn 

fra temaanalysen. De to mest fremtredende temaene i innholdsanalysen vil være grunnlaget 

for en slik rammeanalyse, med det norske selvbildet slik det er presentert i kapittel to, som 

bakteppe. Som nevnt i kapittel to inkluderer det norske selvbildet inkluderer idé om at Norge 

stiller opp for de som trenger hjelp og en forestilling om at Norge kan bidra til at verden blir 

bedre. Rammen for denne oppgaven vil dermed formuleres som: ”Norge for verden”. 

Utgangspunktet for rammeanalysen er at det norske selvbildet er godt institusjonalisert i 

samfunnet, og svarer til et eksisterende tolkningsskjema som er opparbeidet gjennom sosiale 

prosesser og læring (Nisbet, 2010, s. 47). Ut fra dette har journalister et tilgjengelig repertoar 

av rammer som kan brukes til å konstruere en nyhetssak. Kulturelt lagrede rammer er 

tiltalende for journalister fordi de er klare til bruk og passer et eksisterende tolkningsskjema 

(Van Gorp, 2010, s. 87). Ifølge Gamson og Modigliani har rammer som resonnerer med 

kulturelle tema et naturlig fortrinn over andre typer rammer, da de fremmer mottakerens 

interesse (Gamson og Modigliani, 1989, s. 5). Likevel påpeker Baldwin Van Gorp at et 

problem med kulturelle rammer, eller allmenne rammer som han betegner de som, at 
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forskeren ofte er en del av det samfunnet hvor rammene er lagret og det kan være en 

utfordring å være objektiv (Van Gorp, 2010, s. 88).  

Stephen D. Reese diskuterer to ulike tilnærminger til rammer, hvor den ene fokuserer på 

rammen i seg selv og den andre fokuserer på prosessen rundt konstruksjonen av rammen  

(Reese, 2010). Gjennom å fokuset på rammen i seg selv ses det på oppbyggingen av rammen, 

de ulike deler og konsepter i rammen, rammens narrativ og de mytene som gjør at rammen 

fungerer (Reese, 2010, s. 19). Den andre tilnærmingen ser på prosessen rundt konstruksjonen 

av rammer og er lik Entmans nettverksaktiveringsmodell presentert i kapittel 3. Her er fokuset 

hvordan rammer konstrueres og hvem som konstruerer og viderefører rammer. Tilnærmingen 

ser på koblingen mellom rammer og omgivelser, som for eksempel kulturen rammen opererer 

i (Reese, 2010, s. 21). Begge disse tilnærmingene vil inkluderes i denne oppgaven og vil 

diskuteres i kapittel seks. 

4.2.1  Analyseenhet  

I rammeanalysen vil analyseenhetene være de artiklene hvor Utenriksdepartementets uttalelse 

inngår i de to mest fremtredende temaene fra temaanalysen.  

I temaanalysen er den sentrale uttalelsen fra Utenriksdepartementet bestemmende for hvilket 

tema artiklene kategoriseres i. Rammeanalysen vil primært dreie seg om hvordan 

Utenriksdepartementet formidlet rammen slik den er skissert i kapittel to, og rammeanalysen 

vil derfor inkludere hele Utenriksdepartementets uttalelse. Med utgangspunkt i færre 

analyseenheter er det mulig å gå dypere inn i datagrunnlaget og trekke frem flere aspekter ved 

artiklene som kan inkluderes i analysen.  

Rammeanalysen ble, som temaanalysen, utført i Excel, gjennom en manuell kategorisering av 

innholdet i analyseenhetene. Ettersom et mål med analysen er å se på nettverk av konsept, 

eller mønstre i elementer i nyhetstekstene, er det mer fordelaktig å kartlegge disse selv. Når 

rammen i tillegg er abstrakt og ikke uttalt, er det viktig å foreta analysen manuelt.  

4.2.2  Tidligere  rammeanalyser  

Ettersom rammeanalyser ikke er et komplett verktøy og det ikke finnes en komplett guide for 

hvordan rammeanalyser gjøres, må analyser konstrueres til det aktuelle formålet den skal 
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anvendes. Denne oppgaven vil derfor bygge på relevante elementer fra tidligere 

rammeanalyser for best mulig kunne besvare problemstillingen.  

I teoridelen refereres det til Robert Entmans bok Projections of Power. Framing News, Public 

Opinion, and U.S. Foreign Policy, som er et godt utgangspunkt for å designe en egen 

rammeanalyse (Entman, 2004). Entman mener, som nevnt tidligere, at tradisjonell kvantitativ 

analyse ikke fullt ut kan vise hvordan saken blir tillagt nok fremtredende egenskaper for å 

enten støtte opp om eller å utfordre en ramme. Det trengs i tillegg en forklarende analyse som 

ser spesifikt på rammen eller rammene ved en sak, og det er nettopp det han gjør når han i 

boken presenterer flere ulike rammeanalyser. 

I en av analysene i boken ser han blant annet på skyld og uskyld i to episoder hvor to fly ble 

skutt ned av henholdsvis russiske og amerikanske soldater. I tilfellet hvor russiske soldater 

hadde skutt ned et passasjerfly og drept 269 mennesker, var nyhetene i stor grad dominert av 

rammen Entman refererer til som ”mord-rammen” (Entman, 2004, s. 29). Sovjetiske 

myndigheter ble beskyldt for å ha skutt ned flyet med vilje, og amerikanske medier 

portretterte hendelsen som en ond handling. Når amerikanske soldater skjøt ned et annet 

passasjerfly noen år senere og drepte 290 mennesker, ble rammen ”teknisk glipp” brukt 

(Entman, 2004, s. 29). Denne nedskytingen var et uhell og en tragedie, og det ble i liten grad 

diskutert skyld. Det er flere interessante elementer i Entmans analyse som kan være nyttig i 

denne oppgaven. Blant annet kategoriserer Entman bruk av ordene som indikerer at 

nedskytingen var et angrep som ble gjort med vilje og eller at det var en tragedie på grunn av 

en feil.  

Rammen studert i Entmans analyse er en saksspesifikk ramme. Som spesifisert i kapittel tre 

omhandler saksspesifikke rammer spesifikke saker eller hendelser, og målet med studier av 

slike rammer har ofte vært å vurdere effekt ved rammer, eller vektlegge hvordan kilder, 

myndigheter, medieaktører og andre produserer og reproduserer rammer. Selv om denne 

oppgaven ikke tar sikte på å studere effekten ved rammer, er noe av formålet å se hvordan 

rammer reproduseres, da særlig av Utenriksdepartementet.  

I sin artikkel Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist 

Approach studerer Gamson og Modigliani hvordan ulike medier presenterer atomkraft og 

diskusjon rundt dette temaet (1989). De introduserer såkalte mediepakker (eng.: media 

package), som er måter et tema kan gis ulike meninger. I figur 4.2, tatt fra deres artikkel, vises 
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ulike pakker ved fremstillingen av atomkraft i to perioder hvor to ulike atomulykker fant sted, 

Three Mile Island-ulykken i USA i 1979 og Tsjernobyl-ulykken i daværende Sovjetunionen i 

1986 (Gamson og Modigliani, 1989, s. 26). Hendelsene inngår i rammen om atomkraft, og 

pakkes inn på ulike måter. Den mest fremtredende mediepakken er rømning (eng.: runaway), 

hvor posisjoneringen overfor atomkraftverk er resignasjon, ifølge Gamson og Modigliani 

(1989, s. 20). Inkludert i denne posisjonen er oppfatningen at atomkraft ikke kan kontrolleres 

slik man trodde og at det i tillegg kan føre til langt større skader enn man var klar over. En 

motsatt pakke fremstiller atomkraft som fremskritt (eng.: progress). Her legges argument om 

teknologisk utvikling og økonomisk vekst til grunn for et positivt syn på atomkraftverk 

(Gamson og Modigliani, 1989, s. 4).  

 

Figur 4.2: Gamson og Modiglianis fremstilling av mediepakker om atomkraft. 

 

I denne oppgaven er rammen ”Norge for verden”, og pakkene, slik Gamson og Modigliani 

bruker de, er ulike sider ved denne rammen.  

Van Gorp mener begrepet medierammer indikerer at rammene er et produkt av medierutiner 

og foretrekker begrepet rammepakker (eng.: frame package) (Van Gorp, 2010, 91). 

Rammepakker, mener han, indikerer i større grad at kultur eller samfunn er produsent av 

rammene. Fremstillingen av det norske selvbildet i kapittel to tyder også på at dette selvbildet 

har vokst frem gjennom norsk historie og kultur. Denne oppgaven vil videre bruke begrepet 

rammepakker. For å finne disse pakkene, må rammen defineres og presiseres. 
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4.2.3  Hva  inkluderer  rammen?  

For å best mulig kunne svare problemstillingen må rammen defineres. Hvor finnes rammen? 

Og hvordan kan en forsker fastslå at rammen eksisterer, at den ikke bare er en del av 

forskerens subjektive konstruksjon? 

Rammer organiserer og strukturerer elementer innen rammen, og ifølge Gamson og 

Modigliani er en viktig del av rammeanalysen å identifisere selve rammens mønster gjennom 

å ta fra hverandre elementene innen en ramme (1989). Språklige strukturer som metaforer, 

visuelle symboler, slagord, eksempler (som historiske eksempler man har lært av) og 

skildringene som kommuniserer rammene er nettopp slike mønster (Gamson og Modigliani, 

1989, s. 3). Ulike språklige strukturer ved det norske selvbildet er eksemplifisert i kapittel to, 

og vil utdypes mer spesifikt i selve rammeanalysen i kapittel seks. 

Van Gorp identifiserer flere rammeverktøy, blant annet aktører, handlinger og situasjoner, 

resonnement, kausale forbindelser, kontraster, språklige valg, kilder, kvantifisering og 

statistikk, diagram og grafer, og til slutt appell, enten emosjonell, logisk eller etisk appell 

(Van Gorp, 2010, s. 91). Alle disse elementene bidrar til strukturen ved en tekst.  

Rammen ”Norge for verden” utgjør inngangspunktet for å besvare problemstillingen og 

stammer fra forestillingen om det norske selvbildet. Som vist i kapittel to er det norske 

selvbildet særlig fremtredende i norsk historie, men det kommer også til uttrykk i tekst. 

Kapittel to inkluderte også et blikk på hvordan og av hvem denne rammen ble konstruert, og 

disse komponentene vil tas videre til analysen, med Reeses tilnærming til prosesser rundt 

konstruksjon av rammen som nevnt over (Reese, 2010). 

Entman, og til en viss grad også Gamson og Modigliani, bruker rammeanalyse knyttet til 

spesifikke hendelser, mens Van Gorp ser på en større ramme: fattigdom (Van Gorp, 2010). 

Van Gorp ser på hvordan nyheter rammer fattigdom, uten å knytte dette opp til spesifikke 

hendelser. For å vise de enkelte rammepakkene i rammen bruker Van Gorp en matrise (Van 

Gorp, 2010, s. 93). En slik matrise kan hjelpe til å dekonstruere rammen og finne de ulike 

rammepakkene for å kunne utføre en analyse. En stikkprøve av analyseenhetene ble brukt for 

å utarbeide matrisen for rammen ”Norge for verden”, se tabell 4.1. Dette er en forenklet 

versjon av Van Gorps matrise, men er hjelpsom ved at den viser rammeverktøy for de ulike 

rammepakkene.  
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Tabell 4.1: Matrise som viser de ulike rammepakkene og rammeverktøy. 

Ramme	   Norge	  for	  verden	  

Vokter	   Gir	  uttrykk	  for	  reaksjon,	  positive	  eller	  negative,	  på	  hendelser.	  
Reaksjon	  underbygges	  av	  moral	  og/eller	  verdi.	  	  

Støttespiller	   Stiller	  opp	  og	  støtter	  de	  som	  trenger	  Norges	  hjelp,	  enten	  gjennom	  
øknomiske	  midler	  eller	  gjennom	  generell	  støtte.	  

Allviter	   Analyserer	  situasjonen	  og	  gir	  uttrykk	  for	  at	  Norge	  har	  løsningen.	  	  

 

Van Gorp (2010, s. 91) ser også på et resonneringstverktøy (eng.: reasoning device) for å 

supplere rammepakken, og viser til både Gamson og Modigliani (1989) og Entman (2004) 

som i sine studier bruker dette verktøyet. Det er et nyttig verktøy som ville vært interessant å 

se på særlig dersom hele artikkelen i Aftenposten var analyseenheten, men 

Utenriksdepartementets uttalelse er i mange tilfeller for kort og det endelige datagrunnlaget 

ville blitt for lite. 

Som Reese argumenterer, er ikke den endelige rammen nødvendigvis eksplisitt fra en enkel 

gjennomgang av innholdet og begrepsbruk, men må tolkes (Reese, 2010, s. 24). I denne 

prosessen er det også viktig å dekonstruere rammen for å finne det J. K. Hertog og D. M. 

McLeod kaller meningsstrukturer, som de forklarer som en ”rekke konsept og relasjonene 

mellom disse konseptene” (Hertog og McLeod, 2001, s. 140 referert i Reese, 2010, s. 24). 

Selve rammen ”Norge for verden” er ikke nødvendigvis eksplisitt uttalt i en nyhetstekst, men 

diskurs som støtter dette selvbildet, og videre rammen, brukes i større grad.  

4.3   Oppsummering  
I dette kapittelet har jeg presentert de metodiske tilnærmingene jeg vil bruke videre i de to 

påfølgende analysekapitlene.  

For temaanalysen vil kodeboken brukes, og resultat av denne kodingen vil gi et kvantitativt 

bilde på blant annet de mest fremtredende temaene i Utenriksdepartementets uttalelse i 2012 

og 2014. Kodeboken inneholder også flere andre variabler som kan være interessante å 

inkludere i temaanalysen, for eksempel hvem i Utenriksdepartementet som uttaler seg og 

generelt et blikk på nyhetsbildet i 2012 og 2014. 
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Validitet og pålitelighet ved temaanalysen ble også diskutert i dette kapittelet. Intern validitet 

viser til i hvilken grad kodingen gir ønsket resultat, mens ekstern validitet, også betegnet som 

generalisering, viser til hvorvidt funn kan brukes i andre sammenhenger. Spørsmålet er om 

operasjonaliseringen av Aftenposten som norske medier og lesere av Aftenposten som 

publikum kan eksporteres til en større norsk mediekontekst. Dette vil jeg komme tilbake til. 

Når det gjelder rammeanalysen vil jeg i denne oppgaven basere meg på elementer ved ulike 

tidligere rammeanalyser for å designe min egen analyse. Jeg vil i min analyse blant annet 

inkludere rammepakker og Van Gorps matrise for å vise disse. Rammepakkene vil danne 

grunnlaget for videre analyse av hele datagrunnlaget for å kunne fremstille rammene på en 

mer kvantitativ måte. Jeg vil i tillegg forsøke å si noe om hvordan rammen ”Norge for 

verden” reproduseres gjennom Utenriksdepartementets uttalelse, med bakgrunn i Entmans 

nettverksaktiveringsmodell presentert i kapittel tre. 
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5     Temaanalyse  
Temaanalysen skal finne svar på den første underproblemstillingen: Hvilke tema er særlig 

fremtredende i kommunikasjonen fra Utenriksdepartementet? I tillegg til å besvare denne, er 

det også interessant å trekke frem andre funn gjort på bakgrunn av datagrunnlaget.  

Innledende funn vil først presenteres, før det gås nærmere inn på forekomsten av de ulike 

temaene og de mest fremtredende temaene. I denne analysen er særlig teori om nyhetskriterier 

og dagsordenteori relevant og vil inkluderes i diskusjon av funnene. 

5.1   Innledende  funn  
Som nevnt i kapittel fire ble kodeboken for temaanalysen utarbeidet for å måle flere variabler 

enn selve tema for uttalelsene. Disse variablene er ikke i seg selv nødvendige for å besvare 

oppgavens problemstilling eller underproblemstillinger, men ble inkludert for å se om det er 

noen mønstre mellom variablene. I denne delen presenteres innledende funn om artiklene for 

2012 og 2014. 

Oversikten i figur 5.1 viser antall artikler fordelt på år. 2012 har nesten 16 % flere artikler enn 

i 2014. Dette kan skyldes flere faktorer. Som nevnt i innledningskapittelet besluttet Solberg-

regjeringen å fjerne en statsrådpost i Utenriksdepartementet etter valget i 2013. Det ble i den 

forbindelse uttrykt bekymring angående Norges representasjon og ansvarlig redaktør i 

Bistandsaktuelt sa at én statsråd ”umulig kunne ta seg av like mye reising og representasjon 

som Utenriksdepartementets statsråder har delt på” (Eriksen og Bakken, 2013). At antall 

artikler hvor Utenriksdepartementet har uttalt seg om utenriks- og utviklingspolitikk har blitt 

redusert med nesten 16 % fra 2012 til 2014 kan være en følge av denne organisatoriske 

endringen i departementet, men det er ikke nødvendigvis et resultat av dette.  

En annen faktor som har innvirkning på antall artikler kan være nyhetsstrømmen de to årene. 

Det kan i 2014 ha vært færre hendelser som angikk norsk utenriks- og utviklingspolitikk, og 

dermed færre saker for Utenriksdepartementet å kommentere på. Denne oppgaven tar ikke 

sikte på å forklare denne forskjellen mellom antall artikler i 2012 og 2014, men det er viktig å 

inkludere ulike faktorer som kan ha spilt inn. 
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Figur 5.1: Antall artikler hvor Utenriksdepartementet har uttalt seg. 

 

Tidslinjen i figur 5.2 går nærmere inn på hvordan det utenriks- og utviklingspolitiske 

nyhetsbildet så ut i 2012 og 2014. De to linjene følger hverandre relativt likt frem til august, 

da det i 2012 er nesten dobbelt så mange saker som i 2014, mens oktober 2012 har færre saker 

enn oktober 2014. Antallet i 2014 stabiliserer seg mot slutten av året og er generelt relativt 

stabilt gjennom hele året sammenlignet med 2012. 

 

Figur 5.2: Oversikt over antall artikler i løpet av 2012 og 2014. 
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Ser man på september 2012 er det ikke en spesiell sak som preger nyhetsbildet, men flere 

enkeltsaker utgjør det høye antallet. I november 2012 er situasjonen den samme, og ingen 

spesifikke saker skiller seg ut. 

5.1.1  Kilder  

I denne delen vil de ulike kildene, både kilde for nyhetssaken og kilder i 

Utenriksdepartementet, bli presentert. Begge er interessante særlig med tanke på de 

kommersielle nyhetskriteriene omtalt i kapittel tre.  

Når det gjelder kilde for nyhetssaken er disse kategorisert ut ifra om det er Aftenpostens egen 

produksjon eller videreformidling av en nyhetssak publisert av NTB. ”Annet” er andre 

nyhetsbyråer. Figur 5.3 viser at både i 2012 og i 2014 er majoriteten av artiklene produsert av 

Aftenposten selv, med en litt større andel i 2012.  

 

Figur 5.3: Produsent av artikkel. 

 

Tilgjengelighet når det gjelder kilder inngår i de kommersielle nyhetskriteriene. De kildene 

som har et profesjonelt apparat som håndterer mediehenvendelser er lett tilgjengelig og kan 

være mindre tid- og kostnadskrevende enn andre kilder. I tillegg er Utenriksdepartementet 

pålagt ved ulike lover å svare for eksempel journalister på deres henvendelser og å gjøre 

dokumenter tilgjengelig (Thornbjørnsrud, 2015, s. 149).  
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Utenriksdepartementet, gjennom pressemeldinger og pressekonferanser, er som nevnt selv er 

en aktiv nyhetsprodusent. Redigering av publisert materiale er i prinsippet billigere å 

produsere enn saker primært produsert av mediene selv (Allern, 2001, s. 65). I figur 5.4 vises 

kilder for uttalelsen gitt av Utenriksdepartementet. Her utgjør kategorien ”Pressemeldinger og 

-konferanser” kun en liten andel. Kategorien ”Annet” inkluderer blant annet andre 

nyhetsmedier, uttalelse i Stortingets spørretime eller uttalelser gitt i forbindelse med 

arrangement eller møter. Dersom uttalelsen ikke har noen eksplisitt mottaker, ble kilden 

kategorisert som ”Ikke oppgitt”. Denne kategorien utgjør størstedelen av kilde for 

Utenriksdepartementets uttalelse. 

 

Figur 5.4: Kilde for Utenriksdepartementets uttalelse. 

 

Ser man figurene 5.3 og 5.4 samlet, kan det virke som Aftenposten produserer mest selv, men 

det er ikke så ofte Utenriksdepartementet uttaler seg direkte til Aftenposten. Uttalelsen kan 

allerede være publisert og inkluderes i Aftenpostens produksjon.  
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kommunikasjonsapparat som håndterer mediehenvendelser, men hvem er det som står som 

avsender hos Utenriksdepartementet? 

Slik det fremgår av figur 5.5 er det i stor grad statsråder som uttaler seg på vegne av 

Utenriksdepartementet. Basert på ulike komponenter fra teorikapittelet, er kanskje ikke dette 

så overraskende. Statsråden er sjef for departementet og innehar mest ethos, eller troverdighet 

eller autoritet. Når det er statsråden som gir uttalelsen på vegne av Utenriksdepartementet 

styrker dette uttalelsen. Uttalelse fra statsråd forsterker også uttalelsens logos, eller 

argumentasjon.  

 

Figur 5.5: Oversikt over vem i Utenriksdepartementet som uttalte seg. 
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uttrykt av flere aktører da utviklingsministerposten ble fjernet kan ha vært ugrunnet, og det 

kan virke som om Brende er en statsråd som er aktiv og tilgjengelig for mediene.  

Ser man på tema statsrådene uttalte seg om, tyder dette på en relativt lik prioritering i 2012 og 

2014, se figur 5.6. Det er særlig temaene ”Konflikt” og ”Bistand/Utvikling” som skiller seg 

ut, med tema ”Diplomati” på en tredjeplass. Når det gjelder de resterende temaene virker det 

som om statsrådene i større grad overlater til noen andre i departementet å uttale seg.  

 

Figur 5.6: Oversikt over hvilke tema statsråd uttalte seg 

5.2   Forekomst  av  de  ulike  temaene  
Hovedformålet med temaanalysen er å kategorisere Utenriksdepartementets uttalelser i de 

ulike verdiene fra kodeboken for å kunne identifisere de to mest fremtredende rammene i 

2012 og 2014. Denne delen vil presentere den samlede forekomsten av de ulike temaene og gi 

eksempler på uttalelser som ble kategorisert under hvert av temaene. Som nevnt i 

metodekapittelet er de ulike temaene følgende: 

1.   Nordmenn i utlandet 

2.   Diplomati 

3.   Konflikt 

4.   Handelspolitikk 
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7.   Ikke kjent 

9.    Annet 

 

Nordmenn  i  utlandet:  n  =  41  

Denne kategorien inkluderer nordmenn i utlandet som for eksempel enten har kommet ut for 

en ulykke eller blitt drept i utlandet, og generelle kommentarer fra Utenriksdepartementet om 

kunnskap som nordmenn befant seg i områder som for eksempel ble rammet av 

naturkatastrofer eller på steder hvor det ble utført en terrorhandling eller annet. Reiseråd og 

annen generell informasjon til nordmenn i utlandet er også inkludert i denne kategorien. 

Det var 11 personer i bussen. I tillegg til de to elevene ved folkehøyskolen omkom også den 

lokale sjåføren, opplyser Utenriksdepartementet. Åtte personer ble skadet og fraktet til et 

lokalt sykehus (24.02.14) 

Kvinnens slektninger i Norge ble torsdag varslet om drapet. Norske myndigheter igangsatte i 

går formiddag undersøkelser i saken, opplyser pressevakt Marte Lerberg Kopstad i 

Utenriksdepartementet. (25.02.12) 

Utenriksdepartementet kjenner ikke til at nordmenn skal ha kommet til skade. (17.10.14) 

Alle som skal til Egypt, bør kontakte ambassaden i Kairo, melder UD. Nordmenn frarådes å 

reise til den nordlige delen av Sinai-halvøya, der det i det siste har vært en rekke sammenstøt. 

(11.08.12) 

Diplomati:  n  =  32  

Kategorien ”Diplomati” omfatter bilateralt samarbeid mellom Norge og andre stater, og 

samarbeid gjennom allianser eller institusjoner, som for eksempel NATO og FN. Denne 

kategorien inkluderer også møter mellom representanter for Utenriksdepartementet og 

representanter for andre stater, samt generelle diplomatiske forbindelser.  

Også utenriksminister Jonas Gahr Støre sa til norske pressefolk at det ikke var noen 

«presserende problemer» mellom Norge og USA og at «med denne administrasjonen har vi 

veldig mange områder vi kan jobbe sammen om». (02.06.12) 
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- Vi samarbeider med USA uansett hvilken administrasjon de har. Vi samarbeidet med 

George W. Bush og med Obama. Selvsagt er det alltid enklere når man politisk står 

hverandre nærmere. Slik er det vel mellom alle land, tror jeg. Men vi har som sagt gode 

tradisjoner for å samarbeide med den til enhver tid valgte president i USA, sier Espen Bart 

Eide. (25.09.12) 

- Fra norsk side har vi i lengre tid argumentert for større vektlegging av alliansens 

nærområder og behovet for å styrke kompetanse og kapasiteter for ivaretagelse av NATOs 

oppgaver knyttet til kollektivt forsvar, forklarer Brende og viser til at NATOs nye strategiske 

konsept er helt i tråd med Norges tenkning. (14.03.14) 

- Jeg var tydelig på at vi fra norsk side ikke forstår grunnlaget for å nekte Gilbert innreise i 

Gaza. Jeg ba om at israelske myndigheter revurderer beslutningen om innreisenekt, sier Glad 

Pedersen i en epost til NTB. (15.11.14) 

Konflikt:  n  =  66  

Som nevnt i kapittel fire inkluderer denne kategorien freds- og forsoningsprosesser, 

gjenoppbyggingsinnsats og krigshandlinger. Terrorhandlinger eller trussel om 

terrorhandlinger inngår også i denne kategorien. 

- Sri Lanka må vise at de også kan vinne freden. Det må finnes en varig løsning på det 

tamilske problemet i Sri Lanka. Vi ønsker at tamiler igjen skal bli førsteklasses borgere i 

landet, sier utviklingsminister Erik Solheim, som lenge ledet den norske innsatsen som 

fredstilretteleggere i konflikten. (17.02.12) 

- Vi kommer til å trappe opp vårt engasjement i FNs internasjonale fredsoperasjoner. Det 

skjer samtidig med at vårt militære nærvær i Afghanistan gradvis trappes ned, sier 

utviklingsminister Heikki Holmås (SV). (22.09.12) 

- Norge fordømmer terroraksjonen i Kabul på det sterkeste. Våre tanker går til de mange 

berørte og deres pårørende, sier utenriksminister Børge Brende (H) i en uttalelse. (19.01.14) 

- Vi trenger kapasitetsbygging i iraksk Kurdistan og i den irakske hæren, slik Norge skal 

bidra til med 120 militære. Vi trenger å fortsette kampen mot finansieringen av IS, som er 

kompleks. De har jo store inntekter fra salg av olje, og de får betydelige bidrag. (08.11.14) 
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Handelspolitikk:  n  =  16  

Innenfor kategorien ”Handelspolitikk” er diskusjoner om EU-samarbeid, diskusjon om og 

gjennomføring av økonomiske sanksjoner, samarbeid med andre stater når det gjelder for 

eksempel salg av energi.  

Kategorien inkluderer også markedsføring av norske bedrifter i utlandet, eksport av norsk 

kultur og satsing på dette, i tillegg til ulike saker knyttet til EØS-avtalen og særlig knyttet til 

dette er diskusjon om import og eksport. 

- En kjerneoppgave for UD er å bidra til at norske kunstnere, her under norske designere, får 

muligheten til å vise frem sin design i utlandet. 100 % Norway er ikke bare en utstilling, 

prosjektet skal også bistå med PR, med å skaffe til veie informasjon om hvem det er verdt å 

møte, hvordan utnytte eksponeringen på en best mulig måte, sier Cecilie Willoch, 

avdelingsdirektør i kulturseksjonen i utenriksdepartementet. (14.09.12) 

- I 2010 forbød EU i praksis all import av sel og selprodukter fra Norge. Dette forbudet vil vi 

ha opphevet, sier Torgeir Larsen (Ap), statssekretær i Utenriksdepartementet. (26.09.12) 

Utenriksminister Børge Brende (H) har varslet at Norge tar sikte på å slutte seg til EUs 

sanksjoner mot Russland, men at Regjeringen først vil ta saken opp i Stortinget. (01.08.14) 

- Energisektoren er et fremtidig satsingsområde for samarbeid, svarer utenriksminister Børge 

Brende. (17.09.14) 

Bistand/Utvikling:  n  =  60  

Denne kategorien inkluderer blant annet humanitært arbeid ved katastrofer, for eksempel 

naturkatastrofer som flom, orkan eller jordskjelv. Kategorien inkluderer også 

menneskerettigheter, økonomisk utvikling, freds- og forsoningsprosesser og 

bistand/utviklingshjelp.  

 

- Her har vi store kunnskaper som vi gjerne deler. Vi utreder nå om vi kan styrke innsatsen på 

fiskeri i fattige land ytterligere etter modell av programmet som heter «Olje for Utvikling». 

Fisk er en sentral del av arbeidet med matsikkerhet. Vi bidrar også med forskning i afrikanske 

farvann, blant annet gjennom forskningsskipet «Dr. Fridtjof Nansen». Dessuten har Norge 

støttet en rekke fattige land med å fastsette den ytre grensen for deres kontinentalsokler i tråd 
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med havretten. Dette vil gi dem større råderett over sine egne ressurser, skriver Solheim i en 

e-post. (12.03.12) 

- Det er ingen tvil om at det pågår omfattende menneskerettighetsbrudd i disse områdene. 

Men uavhengige observatører får ikke slippe inn for å se hva som faktisk skjer der. Vi krever 

at Sudans myndigheter gir det internasjonale samfunnet tilgang til områdene, sier Larsen. 

(02.09.12) 

- Det er viktig at Palestina nå får nødvendige bidrag til å drive sin stat videre. Det er i dag et 

budsjettunderskudd i den palestinske stat på 1,7 milliarder dollar inkludert pengene fra 

giverlandene, forklarer Brende. (03.02.14) 

- Jeg var nylig i Sierra Leone og Liberia, og det er ingen tvil om at behovene er store og at 

det må en akutt og storskala humanitær innsats til fra det internasjonale samfunnet, for å 

klare å begrense spredningen ytterligere. Ebolaviruset er ikke bare et afrikansk problem, men 

en stor, global helsetrussel som alle land må ta ansvar for å bidra til å bekjempe, sier Brende. 

(22.10.14) 

Geopolitikk:  n  =  10  

Geopolitikk viser til forholdet mellom geografi og politikk. Sikkerhetspolitikk og 

miljøpolitikk inngår i denne kategorien, for eksempel Norges landegrenser og havområder.  

 

- Geopolitisk følger Russland en mer markert linje med tydeligere profil mot Vesten. Landet 

er fremdeles i omforming, demokrati og rettstat er ennå ikke befestet. Vi har et godt 

naboforhold, men må alltid bevare evnen til nøktern analyse av utviklingen, sier Støre. 

(20.08.12) 

- Det vi vil sørge for, er at disse områdene skal kunne skifte ut sterkt forurensende 

dieselkraftverk og aggregater med fornybare energikilder, som er langt bedre på lang sikt, 

sier Holmås. (25.09.12) 

- Norge har ligget langt fremme med å ha en helhetlig havpolitikk, og det er interessant at 

USA nå tar en lederrolle i den prosessen. Å sette havmiljøet på dagsordenen er svært positivt, 

sa Brende under i København i går ettermiddag. (16.06.14) 
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Ikke  kjent:  n  =  21  

En uttalelse ble merket ”Ikke kjent” hvis den for eksempel var for kort til å kunne fastslå et 

tema.  

Annet:  n  =  20  

Kategorien ”Annet” ble brukt når uttalelse omhandlet tema utenfor de øvrige kategoriene. Det 

kom frem av uttalelsen hva som ble omtalt, men tema er ikke dekket av de øvrige kategoriene. 

 

 

Figur 5.7: Oversikt over tema fordelt på år. 
 

Figur 5.7 gir en grafisk fremstilling av resultatet. For å kunne sammenligne er denne 

fremstillingen i prosent. Det er relativt lik prosentandel ved de fleste temaene i 2012 og 2014, 

men det er noen forskjeller. Kategorien ”Nordmenn i utlandet” har prosentvis flere treff i 

2012 enn i 2014. Uttalelsene som ble kodet i denne kategorien inkluderer informasjon om 

nordmenn i utlandet. I 2012 var det flere nyhetssaker med generell informasjon til nordmenn 
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på reise, i tillegg til en rekke nyhetssaker som omhandlet nordmenn som døde eller ble utsatt 

for ulykker i utlandet. Også nyhetsoppslag angående en nordmann i en gisselsituasjon gjorde 

at denne kategorien er større i 2012 enn i 2014. 

Den ene enkeltsaken som fikk mest oppmerksomhet i begge årene var oppslag om Tjostolv 

Moland og Joshua French i Kongo. De to nordmennene ble arrestert i Kongo i 2009, og 

norske myndigheter har siden de ble arrestert forsøkt å hjelpe, gjennom rettsaken, 

soningsforhold og ved å forsøke og få de utlevert til Norge.  

At kategorien ”Nordmenn i utlandet” er såpass fremtredende kan også kobles til Galtung og 

Ruges nyhetskriterier, og særlig kriteriet om relevans (Galtung og Ruge, 1965, s. 67). Til tross 

for at det dreier seg om nyheter om hendelser utenfor Norge, er nyheter som dreier seg om 

nordmenn av interesse for et norsk publikum. 

Når det gjelder kategorien ”Konflikt” preges denne i 2014 særlig av situasjonen mellom 

Russland og Ukraina, hvor Russland annekterte Krim-halvøyen. Dette møtte store reaksjoner, 

også i Norge, og ble bredt dekket i mediene. Som nevnt i kapittel tre skriver medier sjelden 

inngående om mange kriger, konflikter eller katastrofer på samme tid, ifølge Allern (Allern, 

2001, s. 59). Etter at situasjonen mellom Russland og Ukraina ble introdusert i nyhetsbildet 

kan nyhetskriteriet om kontinuitet ha bidratt til at saken forble i medienes søkelys. 

Nyhetskriteriet om relevans kan også ha hatt betydning da Russland er et av Norges naboland 

og situasjonen utspant seg i Europa, nært Norge.  

Forskjellen i registrerte uttalelser i kategorien ”Geopolitikk” virker ikke og skyldes noen 

særlige hendelser. Inkludert i denne kategorien er saker knyttet til naturressurser og miljø 

forøvrig, samt sikkerhetspolitikk. Forskjellen mellom andel i 2012 og 2014 trenger ikke ha 

sammenheng med hendelser i verden, men den sentrale uttalelsen kan ha blitt kodet til en 

annen kategori og dette kan forklare forskjellen. En annen forklaring kan være at kategorien 

”Konflikt” kan ha likhetstrekk med kategorien ”Geopolitikk” i tilfeller hvor det dreier seg om 

sikkerhetspolitikk. Uttalelser i disse to kategoriene kan dermed i tilfeller ikke være gjensidig 

utelukkende. 
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5.3   Mest  fremtredende  tema  
Slik det fremgår av figur 5.7 er det ”Konflikt” og ”Bistand/Utvikling” som er de to mest 

fremtredende temaene. Denne delen vil gå nærmere inn på hvilke hendelser som preget 

nyhetsbildet innen disse kategoriene i 2012 og 2014.  

5.3.1  Konflikt:  n  =  66  

Februar er den måneden med flest treff på ”Konflikt” i 2012. Nyhetsbildet denne måneden 

preges av situasjonen i Sør-Sudan, samt den fremadskridende konflikten i Syria. Ser man på 

hele 2012 er det nettopp disse to situasjonene som er mest omtalt.  

Norge var sterkt i prosessen som førte til at Sør-Sudan ble erklært selvstendig stat i 2011 og 

har siden vært involvert i videre fredshandlinger. I 2012 brøt det ut interne konflikter, samt at 

situasjonen med Sudan forble spent. Når det gjelder omtale av Syria, dreide dette i 2012 seg 

særlig om syriske myndigheters bruk av vold mot sivilbefolkningen og norsk støtte til den 

syriske opposisjonen. 

Året 2014 preges som nevnt særlig av situasjonen mellom Russland og Ukraina og 

førstnevntes annektering av Krim-halvøyen. Hele 13 av totalt 33 uttalelser i 2014 dreide seg 

om diskusjoner knyttet til denne situasjonen. Russland annekterte formelt Krim-halvøyen 21. 

mars 2014, og av figur 5.8 er det nettopp i mars 2014 temaet ”Konflikt” er særlig høyt. 

Situasjonen var også spent i januar samme år. 

I 2014 fikk i tillegg situasjonen i Syria og områdene rundt en del oppmerksomhet, og særlig 

norsk innsats i kampen mot IS ble mye omtalt i mediene. Utenriksdepartementet uttalte seg 

seks ganger om denne situasjonen i 2014. 
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Figur 5.8: Tema ”Konflikt” fordelt på måneder i 2012 og 2014 

 
Det er også interessant å se hvem i Utenriksdepartementet som har uttalt seg om dette tema. 

Som det fremgår av figur 5.5 (side 56) er det i 2012 det betydelig flere pressevakter eller 

andre som uttaler seg enn i 2014, mens 2014 har en stor andel uttalelser uten spesifikk 

avsender. For begge årene er det uttalelser fra statsråden som er mest fremtredende. Hvordan 

er denne fordelingen i kategorien ”Konflikt”? Tabell 5.1 viser at statsråden i 2014 uttalte seg 

to ganger flere enn statsrådene i 2012 uttalte seg. Når det gjelder tema relatert til konflikt er 

dermed Brende faktisk mer sitert i mediene enn de til sammen to statsrådene 

Utenriksdepartementet hadde i 2012.  

Tabell 5.1: ”Konflikt”: Hvem i Utenriksdepartementet uttalte seg 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Tema%Konflikt%fordelt%på%måneder

2012

2014

! Konflikt
2012 33
1.!!!!!Statsråd 28
2.!!!!!Statssekretær 3
5.!!!!!Informasjonsrådgiver/?sjef 1
9.!!!!!Annet 1

2014 33
1.!!!!!Statsråd 30
2.!!!!!Statssekretær 2
4.!!!!!Talsperson 1

Totalsum 66



66 
 

5.3.2  Bistand/Utvikling:  n  =  60  

Kategorien ”Bistand/Utvikling” er i 2012 særlig fremtredende i mars og mai. Det er ingen 

spesielle saker eller hendelser som utmerker seg, men både i mars og mai er saker som blant 

annet sletting av u-gjeld, generell bistand og diskusjon om denne inkludert. 

Når det gjelder 2014, er det særlig månedene mai og juni som har mange treff. I mai 2014 

annonserte Brende nye midler til blant annet utdanning og til de bortførte jentene i Nigeria. I 

nyhetsbildet i juni var blant annet en diskusjon om utvikling eller bistand som ulike 

virkemidler i norsk utenriks- og utviklingspolitikk:  

Vi snakker her om utvikling og ikke bistand, sier utenriksminister Børge Brende. Brende 

viser til at bistand til Afrika i 1990 utgjorde hele 50 prosent av kapitaltilgangen. I dag er 

det bare 13 prosent, sier han. Det er ulike virkemidler. Økt satsing på Norfund er ett 

element, men for at man skal tiltrekke seg utenlandske investeringer, må det i et 

utviklingsland være et rettsvesen som fungerer, konkurranse i markedet. Forutsigbarhet 

for investeringer og korrupsjon må håndteres. 

     (Brende sitert i Aftenposten 11.06.14, fra datagrunnlag) 

 

 

Figur 5.9: Tema ”Bistand/Utvikling” fordelt på måneder i 2012 og 2014 
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Totalt er forskjellen i antall uttalelser i 2012 og 2014 på 8 uttalelser, men i prosentvis forskjell 

er det kun 1 % som skiller 2012 fra 2014. Dersom man ser andel uttalelser gitt av statsråd 

sammenlignet med øvrige uttalelser, viser det seg at statsrådene i 2012 stod for 67 % av 

uttalelsene om ”Bistand/Utvikling”, mens statsråden i 2014 stod for hele 92 % av uttalelsene 

innenfor tema ”Bistand/Utvikling”.  

Tabell 5.2: ”Bistand/Utvikling”: Hvem i Utenriksdepartementet uttalte seg 

 

 

5.4   Oppsummering  
Målet med dette kapittelet har vært å gi svar på oppgavens første underproblemstilling:  

Hvilke tema er særlig fremtredende i kommunikasjonen fra Utenriksdepartementet? 

Kodeboken ga grunnlag for analysen, som kodet de ulike temaene etter spesifisering i 

metodekapittelet. De ulike temaene er kodet ut fra Utenriksdepartementets sentrale uttalelse i 

hver enhet, og ved bruk av Excel kunne jeg enkelt summere forekomsten av de ulike temaene. 

De mest fremtredende temaene i 2012 og 2014 er ”Konflikt” og ”Bistand/Utvikling”. Disse 

forekommer henholdsvis 66 og 60 ganger i løpet av begge årene til sammen. Kategorien 

”Konflikt” inkluderer freds- og forsoningsprosesser, gjenoppbyggingsinnsats og 

krigshandlinger. Terrorhandlinger eller trussel om terrorhandlinger inngår også i denne 

kategorien. Når det gjelder kategorien ”Bistand/Utvikling” inkluderer denne blant annet 

humanitært arbeid ved katastrofer, for eksempel naturkatastrofer som flom, orkan eller 

! Bistand/Utvikling
2012 34
1.!!!!!Statsråd 23
2.!!!!!Statssekretær 3
3.!!!!!Pressevakt 1
5.!!!!!Informasjonsrådgiver/Asjef 3
9.!!!!!Annet 4

2014 26
1.!!!!!Statsråd 24
2.!!!!!Statssekretær 1
5.!!!!!Informasjonsrådgiver/Asjef 1

Totalsum 60
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jordskjelv. Kategorien inkluderer også menneskerettigheter, økonomisk utvikling, freds- og 

forsoningsprosesser og bistand/utviklingshjelp. Kapittelet viser også eksempler på uttalelser 

som inngår i de to kategoriene.  

Avslutningsvis er validitet og pålitelighet ved temaanalyser viktig å påpeke. Når det gjelder 

ekstern validitet, eller generalisering, er ikke svaret entydig. Aftenposten er Norges største 

avis, men det er veldig mange andre medier hvor vi får informasjonen vår fra, og å påstå at 

funn fra én avis kan gjelde for nyhetsstrømmen generelt, er upresist. 

Som nevnt i kapittel fire er tematiske analyser særlig utfordrende når det gjelder pålitelighet, 

som Krippendorff påpeker (2004, s. 109). De fleste variablene i temaanalysen er distinkte og 

derfor mener jeg at de ville vært kodet likt av andre kodere. Variablene ”Uttalelse” og ”Tema 

i uttalelse” er derimot mer utfordrende da det ikke kun er én måte å tolke disse på. Ettersom 

en masteroppgave ikke gir rom for at flere kodere kan teste kodeboken, vil dette være en 

problemstilling som forblir ubesvart. 
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6   Rammeanalyse  
Andre del av analysen i denne oppgaven er en rammeanalyse. Formålet med denne analysen 

er å finne svar på den andre underproblemstillingen: Med utgangspunkt i de mest 

fremtredende temaene i Utenriksdepartementets kommunikasjon, hvordan fremstår rammen 

om det norske selvbildet i Aftenpostens artikler? 

Utgangspunktet for rammeanalysen vil være de to mest fremtredende kategoriene fra 

temaanalysen; ”Konflikt” og ”Bistand/Utvikling”. Mens det var den sentrale uttalelsen fra 

Utenriksdepartementet som ble inkludert i kodingen i temaanalysen, vil hele 

Utenriksdepartementets uttalelse inkluderes i rammeanalysen, og hele uttalelsen vil dermed 

være analyseenheten. Dette fører også til at en uttalelse kan dekke flere deler av 

rammepakken, som er inndelt i ”Vokter”, ”Støttespiller” og ”Allviter” (se kapittel fire). 

Rammepakken er utarbeidet gjennom å dekonstruere rammen ”Norge for verden”. Rammen 

springer ut fra det norske selvbildet, som preges av en idé om at Norge stiller opp for de som 

trenger hjelp, som nevnt i kapittel to. I rammen ligger en holdning om at Norges 

utenrikspolitiske handlinger er basert på det beste for verden.  

Rammeanalysen vil bestå av tre deler: 

1.   En matrise for å illustrere de ulike rammepakkene og uttalelser om inngår i disse. 

2.   En kvantitativ fremstilling av rammepakkene som resultat av kodingen ved bruk av 

matrisen. 

3.   Reproduksjon av rammer 

 

6.1   Rammepakkene  i  “Norge  for  verden”  
Van Gorp (2010) designer matriser for å vise eksempler på hvordan rammer pakkes inn. Han 

bruker begrepet rammepakker, som han mener indikerer at kultur eller samfunn er produsent 

av rammene. Det er særlig interessant for denne oppgaven, da det norske selvbildet i stor grad 

er et resultat av historie og kultur. En slik matrise er utarbeidet for denne oppgaven og 

presentert i kapittel fire. Ved bruk av matrisen vises mer inngående eksempler på hva de ulike 

rammepakkene inneholder og videre gir den et bilde på hvordan kodingen er utført. Selv om 

rammeanalysen inkluderer hele Utenriksdepartementets uttalelse i en artikkel, vil uttalelsen 
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inkludert i matrisen være utdrag fra denne. I noen tilfeller kan hele Utenriksdepartementets 

uttalelse i en artikkel støtte alle tre rammepakkene, noe som vil belyses i 6.2. 

Matrisen som ble presentert i kapittel fire er delt opp i de ulike rammepakkene, slik at det 

enklere kommer frem hvilke uttalelser som inngår i de enkelte. Matrisen viser eksempler på 

uttalelser både fra tema ”Konflikt” og fra tema ”Bistand/Utvikling” uten å skille mellom 

disse.  

6.1.1  Norge  som  vokter  

Rammepakken ”Vokter” inkluderer uttalelser som gir uttrykk for reaksjon, positive eller 

negative, på hendelser. Utenriksdepartementet, som representant for Norge, uttrykker ønske 

eller håp om at en situasjon kan forbedre seg, eller uttrykker mistro, bekymring eller 

fordømmelse for en situasjon. Reaksjon underbygges ofte av moral og/eller verdi, som viser 

til det rette å gjøre i den aktuelle situasjonen. Eksempler på dette kan være at handlinger må 

stanses fordi det strider mot universelle menneskerettigheter. Pathos er særlig gjeldende i 

denne rammepakken, hvor Utenriksdepartementet uttrykker følelser og knytter dette til 

moralsk godhet og norske verdier. Tabell 6.1 viser fremstillingen av rammepakken ”Vokter”. 
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Tabell 6.1: Fremstilling av rammepakken "Vokter ". 

Ramme	   Norge	  for	  verden	  
	  
Vokter	  

	  -‐	  Vi	  er	  bekymret	  for	  den	  siste	  tids	  fengslinger	  av	  kinesiske	  
demokratiforkjemperes,	  skriver	  han	  til	  Aftenposten.	  (20.01.12)	  

	  	  
	  	  -‐	  Vi	  tar	  skarp	  avstand	  fra	  de	  syriske	  myndighetenes	  grove	  
menneskerettighetsbrudd	  mot	  egen	  befolkning,	  sier	  utenriksminister	  Jonas	  
Gahr	  Støre	  i	  en	  pressemelding	  i	  går.	  (01.02.12)	  

	  	  

	  -‐	  Stadig	  flere	  land	  avskaffer	  dødsstraff,	  og	  jeg	  håper	  at	  USA	  en	  gang	  vil	  
slutte	  seg	  til	  det	  store	  flertall	  av	  land	  som	  ikke	  praktiserer	  dødsstraff,	  sier	  
Støre.	  (14.03.12)	  

	  	  

Vi	  har	  nulltoleranse	  for	  korrupsjon	  og	  pengemisbruk,	  sier	  
utviklingsminister	  Heikki	  Holmås	  (SV),	  som	  vil	  til	  bunns	  i	  saken.	  (26.10.12)	  

	  	  
	  -‐	  Norge	  fordømmer	  terroraksjonen	  i	  Kabul	  på	  det	  	  sterkeste.	  (19.01.14)	  

	  	  

	  -‐	  Det	  er	  viktig	  at	  Europa	  står	  sammen	  i	  sin	  fordømmelse	  av	  de	  russiske	  
folkerettsbruddene	  og	  det	  har	  Europa	  gjort.	  (18.03.14)	  

	  	  

Utenriksminister	  Børge	  Brende	  sa	  i	  går	  at	  han	  håpet	  at	  når	  
ettertenksomheten	  melder	  seg,	  vil	  partene	  innse	  det	  håpløse	  i	  dagens	  
situasjon	  og	  finne	  veien	  tilbake	  til	  fredsforhandlinger.	  (06.08.14)	  

	  	  

	  -‐	  Vi	  tar	  avstand	  fra	  vold	  og	  oppfordrer	  alle	  parter	  til	  å	  søke	  en	  løsning	  
gjennom	  dialog	  og	  demokratiske	  prosesser	  som	  sikrer	  opprettholdelsen	  av	  
Hongkong-‐beboernes	  politiske	  rettigheter,	  skriver	  statssekretær	  Bård	  Glad	  
Pedersen	  i	  en	  e-‐post	  til	  Aftenposten.	  (06.10.14)	  

 

6.1.2  Norge  som  støttespiller  

Rammepakken ”Støttespiller” viser til at Norge er en aktør som stiller opp og støtter de som 

trenger Norges hjelp, enten gjennom økonomiske midler eller gjennom generell støtte. 

Uttalelser i denne rammepakken inkluderer kunngjøringer av bistandsmidler, men også 

hvordan Norge, med sin erfaring både fra bistands- og fredsarbeid, kan hjelpe. Tabell 6.2 

viser fremstillingen av rammepakken ”Støttespiller”. 
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Tabell 6.2: Fremstilling av rammepakken "Støttespiller". 

Ramme	   Norge	  for	  verden	  
	  
Støttespiller	  

	  -‐	  Vi	  vil	  gjerne	  støtte	  opp	  om	  Myanmars	  egen	  forsoningsprosess	  ved	  å	  dele	  
av	  våre	  erfaringer	  fra	  andre	  prosesser	  Norge	  har	  vært	  involvert	  i.	  
(22.01.12)	  

	  	  
Vi	  bidrar	  også	  med	  forskning	  i	  afrikanske	  farvann,	  blant	  annet	  gjennom	  
forskningsskipet	  «Dr.	  Fridtjof	  Nansen».	  (12.03.12)	  

	  	  

	  -‐	  Vi	  er	  her	  for	  å	  vise	  at	  vi	  vil	  være	  med	  på	  bekjempelse	  av	  fattigdom	  og	  for	  
å	  melde	  fra	  om	  våre	  forventninger	  til	  en	  grønnere	  utvikling	  og	  
bekjempelse	  av	  fattigdom,	  for	  å	  bidra	  med	  vår	  energikompetanse	  og	  for	  å	  
si	  at	  vi	  forventer	  styrking	  av	  menneskerettighetene	  og	  at	  de	  åpner	  opp	  for	  
mer	  demokrati,	  sier	  Holmås	  på	  telefon	  fra	  Addis	  Abeba.	  (03.09.12)	  	  

	  	  

Utenriksminister	  Espen	  Barth	  Eide	  uttalte	  likevel	  i	  går	  formiddag	  at	  Norge	  
støtter	  en	  bred	  og	  representativ	  samling	  av	  den	  syriske	  opposisjonen.	  
(14.11.12)	  

	  	  

Nå	  må	  ikke	  verden	  glemme	  det	  viktige	  gjenoppbyggingsarbeidet,	  advarer	  
utenriksminister	  Børge	  Brende	  (H).	  (08.01.14)	  

	  	  

Utenriksminister	  Børge	  Brende	  kunne	  annonsere	  at	  Norge	  gir	  ytterligere	  
16	  millioner	  kroner	  i	  støtte	  til	  flomofrene	  i	  Serbia,	  da	  han	  besøkte	  landet	  i	  
går.	  (25.06.14)	  

	  	  

Norge	  øker	  bistanden	  til	  Irak	  og	  Syria	  med	  63	  millioner	  kroner.	  Det	  
kunngjorde	  utenriksminister	  Børge	  Brende	  (H)	  da	  han	  i	  går	  talte	  til	  FNs	  
sikkerhetsråd.	  (20.09.14)	  

	  	  

	  -‐	  Vårt	  bidrag	  er	  betydelig	  med	  tanke	  på	  Norges	  størrelse.	  Det	  er	  dessuten	  
nettopp	  denne	  type	  bidrag	  med	  kapasitetsbygging	  som	  sikkerhetsrådgiver	  
Susan	  Rice	  i	  Det	  hvite	  hus	  ønsket	  fra	  oss	  da	  jeg	  møtte	  henne	  nylig,	  forteller	  
Brende.	  	  (31.10.14)	  

 

6.1.3  Norge  som  allviter  

Rammepakken ”Allviter” viser til uttalelser hvor Utenriksdepartementet, som ledende ekspert 

på utenriks- og utviklingspolitikk i Norge, analyserer situasjonen for norske medier og 

publikum, og videre gir uttrykk for at Norge har løsningen. Logos er sterk i disse uttalelsene, 

hvor den norske ekspertrollen appellerer til Utenriksdepartementets rasjonelle argumentasjon. 

Tabell 6.3 viser fremstillingen av rammepakken ”Allviter”. 
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Tabell 6.3: Fremstilling av rammepakken "Allviter ". 

Ramme	   Norge	  for	  verden	  
	  
Allviter	  

	  -‐	  Egypt	  må	  være	  klar	  over	  hvor	  mye	  som	  står	  på	  spill	  i	  forholdet	  til	  USA	  og	  
Europa,	  som	  jo	  Egypt	  ønsker	  å	  ha	  et	  godt	  forhold	  til.	  Måten	  saken	  
håndteres	  på,	  blir	  veldig	  viktig,	  sier	  han	  til	  NTB.	  (01.03.12)	  

	  	   	  	  -‐	  Det	  er	  behov	  for	  mye	  penger.	  Mange	  land	  som	  er	  rammet	  av	  økonomisk	  
krise,	  vil	  slite	  med	  å	  finne	  penger,	  mente	  utenriksminister	  Jonas	  Gahr	  Støre	  
(Ap).	  (19.04.12)	  

	  	  

	  	  -‐	  Et	  sterk	  og	  mangfoldig	  sivilsamfunn	  er	  en	  av	  nøklene	  til	  demokratiet,	  
sier	  Støre.	  (22.05.12)	  

	  	  

	  -‐	  En	  overgang	  til	  et	  demokratisk	  Syria	  er	  avhengig	  av	  en	  samlende	  
opposisjonsledelse	  som	  kan	  sikre	  stabilitet	  og	  lede	  den	  krevende	  politiske	  
prosessen	  landet	  står	  overfor,	  sier	  Eide	  i	  pressemeldingen.	  (14.11.12)	  

	  	  

	  -‐	  Norge	  ønsker	  våpenhvileavtalen	  i	  Sør-‐Sudan	  velkommen.	  Det	  er	  viktig	  at	  
partene	  nå	  holder	  sine	  løfter.	  Alle	  kamphandlinger	  må	  stanse	  umiddelbart	  
og	  sivile	  må	  få	  tilgang	  til	  humanitær	  hjelp,	  sier	  Brende.	  (24.01.14)	  

	  	  

	  	  -‐	  Situasjonen	  i	  Ukraina	  er	  alvorlig	  og	  ustabil.	  Det	  skal	  lite	  til	  før	  
utviklingen	  kommer	  ut	  av	  kontroll.	  Ukrainas	  territorielle	  integritet	  er	  
fortsatt	  truet,	  sa	  utenriksminister	  Børge	  Brende	  til	  NTB	  i	  går.	  (30.04.14)	  

	  	  

Utenriksminister	  Børge	  Brende	  (H)	  sier	  at	  Ukraina	  kan	  lære	  av	  den	  store	  
utviklingen	  Polen	  har	  hatt	  siden	  slutten	  på	  Den	  kalde	  krigen.	  (04.06.14)	  

	  	  

	  -‐	  Bare	  gjennom	  en	  effektiv,	  global	  bekjempelse	  de	  nærmeste	  par	  ukene	  
kan	  dette	  alvorlige	  utbruddet	  stanses,	  sa	  utenriksminister	  Børge	  Brende	  
(H).	  (08.10.14)	  

 

6.2   Grafisk  fremstilling  av  rammepakkene  
For en grafisk fremstilling av rammepakkene, lik Gamson og Modiglianis fremstilling (1989), 

har jeg først valgt å presentere rammepakkene slik de er støttet i temaene ”Konflikt” og 

”Bistand/Utvikling”, de to mest fremtredende temaene fra rammeanalysen i kapittel fem. Jeg 

vil deretter se på fremstilling av rammepakken totalt for både ”Konflikt” og 

”Bistand/Utvikling”. 
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6.2.1  Rammepakkene  fremstilt  i  ”Konflikt”  

Figur 6.1 viser hvordan rammepakkene fremstilles i tema ”Konflikt” for 2012 og 2014. For 

begge årene er rammepakken ”Allviter” mest fremtredende. I 2012 kommer pakken 

”Støttespiller” som nummer to, mens det er ”Vokter” som er den nest mest fremtredende 

rammepakken i 2014. Som nevnt over er rollen som allviter preget av at 

Utenriksdepartementet analyserer situasjonen for norske medier og publikum, og videre gir 

uttrykk for at Norge har løsningen. Mange av disse uttalelsene bærer preg av å kommentere 

på situasjoner til stede i nyhetsbildet. 

 

Figur 6.1: Prosentandel hvor rammepakkene er støttet i ”Konflikt”. 

6.2.2  Rammepakkene  fremstilt  i  ”Bistand/Utvikling”  

Figur 6.2 viser hvordan rammepakkene fremstilles i kategorien ”Bistand/Utvikling” for 2012 

og 2014. Når det gjelder 2012 er det igjen rammepakken ”Allviter” som er mest 

fremtredende, mens for 2014 er rammepakken ”Støttespiller” den største. Flere av 

nyhetssakene i 2014 omhandlet norske midler til ulike tiltak, blant annet 

gjenoppbyggingsarbeid etter naturkatastrofer, men også for eksempel norsk satsing på 

utdanning for alle, som ble annonsert som Solberg-regjeringens satsingsområde innenfor 

norsk utviklingsarbeid. 

Rammepakken ”Vokter” er mye mer fremtredende i 2012 enn i 2014. Uttalelser i 2012 

uttrykte i hovedsak bekymring, blant annet for brudd på menneskerettigheter i land som Egypt 

og Syria, og for utfallet av pågående kriser, blant annet i Sør-Sudan. 
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Figur 6.2: Prosentandel hvor rammepakkene er støttet i ”Bistand/Utvikling”. 

6.2.3  Rammepakkene  fremstilt  samlet  

Ved å samle rammepakkene i en total oversikt over temaene ”Konflikt” og 

”Bistand/Utvikling” blir det tydelig at rammepakken ”Allviter” mest fremtredende både i 

2012 og 2014, se figur 6.3.  

 

Figur 6.3: Prosentandel hvor rammepakkene er støttet. 

Dette kan blant annet skyldes årsaker som ligger utenfor Utenriksdepartementets kontroll, ved 

at mediene kontakter Utenriksdepartementet for å få en kommentar på en hendelse som har 

funnet sted. Her kan det være nyttig å vise tilbake til begrepet medialisering og diskusjonen 
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om hvorvidt dagsorden settes av media eller av politikerne, eller i et samspill mellom disse 

aktørene. I tilfeller hvor Utenriksdepartementet ønsker å annonsere nye satsinger i form av 

midler til for eksempel utdanning, som nevnt tidligere, er det ofte Utenriksdepartementet selv 

som bidrar til dagsorden og ofte med en spresifikk invitasjon til mediene for å dekke nyheten. 

6.3   Reproduksjon  av  rammer  
Denne oppgaven vil inkludere et siste aspekt ved rammepakkene; hvordan rammer 

reproduseres. Produksjonen av rammen denne oppgaven tar for seg, ”Norge for verden”, 

begynte som nevnt i kapittel to allerede før unionsoppløsningen i 1905 og har siden den gang 

blitt både forsterket og utvidet. Selv om det norske selvbildet og retorikk rundt dette har 

endret seg i løpet av perioden frem til i dag, er det likevel elementer som har forblitt knyttet til 

begrepet. 

Entmans nettverksaktiveringsmodell ser på produksjon og reproduksjon av rammer i samtid, 

altså ikke i en historisk kontekst som kapittel to i denne oppgaven gjør. I 

nettverksaktiveringsmodellen startes aktiveringen av rammen hos administrasjonen, i denne 

oppgaven representert av Utenriksdepartementet. Ifølge Entman vil eliter og videre mediene 

ta opp samtalen og presentere rammen i nyhetsbildet, dersom rammene støttes (Entman, 

2004).  

6.3.1  Medialisering  og  dagsorden  

I forbindelse med reproduksjon av rammer er det også interessant å trekke inn 

medialiseringsbegrepet, og da særlig diskusjonen om medienes dagsorden og den politiske 

dagsorden. Som nevnt i teorikapittelet omhandler den andre fasen av medialisering medienes 

politiske uavhengighet, og kobler medienes dagsordenfunksjon sammen med politisk 

dagsordenteori, hvor sistnevnte viser til hvordan politikere også velger fra et sett av saker 

(Van Aelst et al., 2014, s. 202). Når medialiseringens fjerde fase er oppnådd, har man en 

tilstand hvor “de politiske aktørene og institusjonene påvirkes av og tilpasser seg til 

endringene i mediene” (Jenssen, 2007, s. 10 sitert i Beyer, 2012, s. 10). Ifølge de Vreese er 

spesifikk rammebruk i nyhetsjournalistikk en nøkkelindikator for medialisering (2014, s. 

137). 
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Ser man tilbake på rammeanalysen og forekomsten av rammepakken ”Allviter”, kan det virke 

som om Utenriksdepartementet i stor grad svarer på medienes henvendelser og gir 

kommentarer på disse. Medienes interesse for pressekonferanser og kunngjøringer fra 

Utenriksdepartementet gjør at også departementet, til en viss grad, er med på å påvirke 

dagsorden. Poenget med medialisering er likevel at denne påvirkningen alltid skjer på 

medienes premisser, og Utenriksdepartementet og nyheter om utenriks- og utviklingspolitikk 

må, som nevnt tidligere, konkurrere om oppmerksomhet på lik linje med andre nyheter. 

6.3.2  Utfordes  rammen  ”Norge  for  verden”?  

Selv om rammen ”Norge for verden” og rammepakkene som inngår i denne rammen, i all 

hovedsak virker å være støttet i kommunikasjon fra Utenriksdepartementet i 2012 og 2014, er 

det interessant å se på perspektiver som utfordrer denne rammen. Denne oppgaven vil ikke 

analysere disse perspektivene, men kun kommentere på et par av de. 

Som nevnt i kapittel to har praksis 

særlig når det gjelder Norges 

engasjement i konfliktsituasjoner 

endret seg. Internasjonalt ansvarlig i 

partiet Rødt trekker særlig frem 

krigføringen i Libya, samt Norges store 

eksport av våpen (Bragtveit, 2016). 

Partiet har lansert en aksjon for å 

belyse dette, og betegner ikke Norge 

som en fredsnasjon, men som en 

krigsnasjon. Denne aksjonen foregår 

blant annet på Facebook, hvor bildet til 

over er hentet (Rødt, u.å).  

Spørsmålet er om Norge fremdeles kan kalle seg en fredsnasjon når vi i økende grad deltar i 

konflikter? 

Det er også aktører som kritiserer Norges bruk av bistandsmidler i Norge. Riktignok går 1 % 

av bruttonasjonalinntekt til bistandsbudsjettet, men når medieoppslag avslører at 10 % av 

midlene går til flyktningtiltak i eget land, reagerer bistandsorganisasjonene (Vårt Land, 2016). 

Bilde: Fra Rødts Facebook-aksjon mot krigsnasjonen Norge 

Bilde tatt fra Rødts Facebook-aksjon 
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Generalsekretær i Redd Barna, Tove Wang, kommenterte følgende angående prioriteringen 

over bistandsbudsjettet: 

Stadig mer av bistandsbudsjettet brukes på flyktningtiltak i eget land. Vi doblet beløpet 

brukt på flyktningutgifter i 2015. Vi vil nok dessverre også se en dobling fra 2015 til 

2016. På sikt vil dette klart gå ut over de fattigste landene. 

        (Wang sitert i Vårt Land, 2016) 

 

6.4   Oppsummering  
Dette kapittelet har forsøkt å besvare oppgavens andre underproblemstilling: Med 

utgangspunkt i de mest fremtredende temaene i Utenriksdepartementets kommunikasjon, 

hvordan fremstår rammen om det norske selvbildet i Aftenpostens artikler? 

Ideen om det norske selvbildet stammer fra en oppfatning av at Norges utenriks- og 

utviklingspolitiske handlinger er basert på det beste for verden, og presenterer i stor grad et 

selvbilde om at Norge handler for verden. Det er denne tankegangen som ligger til grunn for 

rammen jeg i denne oppgaven har valgt å kalle ”Norge for verden”. 

Ved å dekonstruere rammen til ulike rammepakker, har dette kapittelet tatt for seg tre ulike 

rammepakker innenfor rammen, henholdsvis ”Vokter”, ”Støttespiller” og ”Allviter”. Som 

figur 6.3 (side 75) viser, er disse rammepakkene støttet i moderat til sterk grad, fra 27 % for 

den minst støttede rammepakken – ”Vokter” i 2014” – til hele 73 % for den mest støttede 

rammepakken; ”Allviter” i 2014.  

Av rammeanalysen er det særlig rammepakken ”Allviter” som skiller seg ut, og jeg har 

forsøkt å diskutere litt rundt dette ved å se på blant annet medienes rolle i utvelgelse og 

formidling av nyheter. En forklaring kan være medienes, her Aftenpostens, rolle og 

tilnærmingsmåte for å få uttalelser fra Utenriksdepartementet. Departementets 

ekspertfunksjon er trukket frem som en medvirkende faktor, hvor representanter for 

Utenriksdepartementet, og særlig statsråden, fremstilles som ekspert på utenriks- og 

utviklingspolitikk i Norge. 

Analysen er som nevnt tidligere konstruert spesifikt til denne oppgaven, og komponenter er 

hentet fra ulike tidligere rammeanalyser. Det er både en fordel og en utfordring i å gjøre dette, 
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hvor fordelen ligger i å kunne velge hva som skal inkluderes, og utfordringen ligger i at noe 

må utelates. Med unntak av en korte diskusjon over, tar ikke oppgaven for seg Aftenpostens 

rolle i stor grad. Oppgaven ser for eksempel ikke på hvorvidt Aftenposten, som representant 

for norske medier, bidrar til reproduksjon av rammen ”Norge for verden”, eller hvorvidt 

Aftenposten utfordrer rammen. Dette er særlig interessant i lys av medialiseringsbegrepet.  

I tillegg har jeg utelatt det siste leddet i Entmans nettverksaktiveringsmodell; publikum. 

Særlig med tanke på sosiale medier og den økende muligheten til å bidra på dagsorden, hadde 

denne delen av nettverksaktiveringsmodellen vært interessant. Kanskje ville en studie av 

medienes og publikums rolle i lys nettverksaktiveringsmodellen ført til at denne ble oppdatert, 

slik at strømmen oppover nivåene også inkluderer strøm fra publikum og mediene helt opp til 

administrasjonen?  
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7   Avslutning  
Formålet med denne oppgaven har vært å besvare problemstillingen:  

Hvordan kommer det norske selvbildet til uttrykk i kommunikasjonen fra 

Utenriksdepartementet i Aftenposten i 2012 og 2014? 

To underproblemstillinger ble utarbeidet som verktøy for å svare på denne problemstillingen, 

og disse er gjort rede for i kapittel fem og seks. Temaanalysen i kapittel fem gjorde rede for 

de ulike temaene i kommunikasjonen fra Utenriksdepartementet i 2012 og 2014, og fant at 

temaene ”Konflikt” og ”Bistand/Utvikling” var særlig fremtredende for begge disse årene. 

Kapittel to introduserer bruk av ”Fredsnasjonen Norge” og ”En humanitær stormakt” som to 

sterke merkelapper som særlig beskriver det norske selvbildet, og disse er jo passende også 

for å beskrive temaene ”Konflikt” og ”Bistand/Utvikling”. 

Rammeanalysen gikk i dybden på uttalelser i kategoriene ”Konflikt” og ”Bistand/Utvikling”, 

for å studere forekomsten av rammen ”Norge for verden” i Utenriksdepartementets uttalelser. 

Resultatet viser at rammepakkene som inngår i ”Norge for verden” er støttet i moderat til 

sterk grad. Det er særlig den analyserende rollen i rammepakken ”Allviter” som gjør seg 

gjeldende, hvor representanter for Utenriksdepartementet tar rollen som allviter ved å 

analysere situasjonen overfor norske medier og publikum, og videre gir uttrykk for at Norge 

har løsningen.  

7.1   Norge  for  verden  
Det norske selvbildet er som nevnt flere ganger preget av at Norges utenriks- og 

utviklingspolitiske handlinger er til det beste for verden. Det norske selvbildet portretterer 

Norge som en aktør som har de rette verdiene og en moralsk godhet som vi må overføre 

gjennom vår utenriks- og utviklingspolitikk. 

Kommunikasjon fra Utenriksdepartementet i 2012 og 2014 støtter i stor grad opp om dette 

selvbildet og rammen ”Norge for verden”, og særlig gjennom bruk av retoriske virkemidler. 

Det kanskje beste eksempelet på en uttalelse som støtter opp om rammen er Brendes uttalelse 

når Norge kunngjorde at et norsk Herkules-fly skulle frakte humanitær hjelp til flyktninger i 

Nord-Irak 16. august 2014:   
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- Norge kommer alltid til å stille opp for mennesker i nød. (Brende, 16.08.14 fra 

datagrunnlag) 

Utgangspunktet for denne oppgaven var regjeringsskiftet i 2013 og en interesse for hva 

konsekvensene ved å fjerne utviklingsministeren ville få for hvordan norsk utenriks- og 

utviklingspolitikk ble formidlet fra Utenriksdepartementet via norske medier.  

Gjennom to analyser har denne oppgaven vist at forskjellen på 2012 og 2014 ikke er så stor, 

og at det norske selvbildet i stor grad opprettholdes av den sittende regjering bestående av 

Høyre og Fremskrittspartiet. Spørsmålet jeg stilte i kapittel to om Fremskrittspartiets rolle 

særlig i diskusjonen om norsk utviklingshjelp er ikke fullt ut besvart, men slik det fremstår i 

Utenriksdepartementets kommunikasjon kommer ikke Fremskrittspartiets tidligere uttalte 

motstand mot bistand frem i uttalelser fra departementet. Det kan være på grunn av at Høyre 

er det største partiet i regjeringen, at samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre er for 

norsk utviklingshjelp, eller det kan forklares ved at Utenriksdepartementets overhode er en 

Høyre-mann og departementet dermed særlig støtter Høyres politikk på området.   

Oppgaven har så vidt introdusert andre syn på det norske selvbildet, som ikke nødvendigvis 

støtter opp om rammen ”Norge for verden”. Kritikken kommer i hovedsak fra aktører utenfor 

den politiske eliten, og særlig på grunn av at den politiske eliten i hovedsak samlet støtter opp 

om rammen, kan det være vanskelig å utfordre rammen. Det kan være mulig på sikt å utfordre 

rammen, og blant annet kan nye medier få en stor rolle når det gjelder utfordring fra et 

borgerperspektiv. Viktigst blir det likevel at norsk utenriks- og utviklingspolitikk ikke selv 

utfordrer rammen. Økende deltakelse i militære intervensjoner kan være et eksempel på 

hvordan politikken selv kan bidra til å utfordre rammen. 

7.2   Kommentarer  til  egen  oppgave  
Som kommentar til denne oppgaven vil jeg i hovedsak trekke frem validitet og pålitelighet, 

som også har blitt omtalt og diskutert flere plasser i denne oppgaven, og som jeg synes er 

viktig å inkludere i dette avslutningskapittelet.  

Selv om det ikke er avgjørende for å besvare oppgavens problemstilling, er ekstern validitet, 

eller generalisering, et interessant perspektiv å se nærmere på. Aftenposten, som representant 

for norske medier, gir ikke nødvendigvis et komplett mediebilde som kan brukes for å 

generalisere kommunikasjon fra Utenriksdepartementet via norske medier.  
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Pålitelighet i temaanalyser er utfordrende selv om temaene er formalisert, slik jeg forsøkte å 

gjøre i metodekapittelet. Ettersom det kun er jeg som har kodet enhetene, er det ikke garantert 

at funn i analysen vil være lik dersom andre utfører kodingen.   

Når det gjelder rammeanalyser er jeg enig med Nisbet i at prosessen er ”frustrerende 

subjektiv” (Nisbet, 2010, s. 45). Det er i tillegg vanskelig å være objektiv når jeg som forsker 

selv befinner meg i samfunnet hvor rammen eksisterer. Gjennom å utarbeide en matrise med 

utgangspunkt i Van Gorps matrise, har jeg forsøkt å unngå denne subjektiviteten, blant annet 

ved å dekonstruere rammen og bruke rammepakker i min analyse (Van Gorp, 2010). Jeg må 

likevel innrømme at det har vært en utfordring, og at det trengs trening i å utføre en 

rammeanalyse. 

7.3   Videre  forskning  
Det er flere aspekt ved denne oppgaven som kan tas med i videre studier av det norske 

selvbildet, blant annet:  

En sammenligning av årene 2012 og 2014 kan ha vært for nært i tid til å finne store forskjeller 

i kommunikasjon fra Utenriksdepartementet. Selv om stortingsvalget i 2013 førte til et 

markant politisk skifte, er ikke dette særlig fremtredende ved å studere denne oppgavens 

datagrunnlag. Det kunne kanskje være interessant å sammenligne to år som stod enda lengre 

fra hverandre i tid, for å se hvordan det norske selvbildet endres sammen med norsk politikk 

og verden forøvrig. Som det fremgår av kapittel to virker det norske selvbildet å være veldig 

sterkt blant annet ved tiden rundt unionsoppløsningen, og det kunne være interessant å 

sammenligne dagens selvbilde med selvbildet som eksisterte på den tiden. 

Oppgaven går heller ikke inn på samspillet eller forholdet mellom Aftenposten og 

Utenriksdepartementet. Det kunne være interessant å for eksempel studere Aftenpostens 

metoder for utvelgelse av nyhetssaker og utvelgelse av kilder, og videre hvilke redaksjonelle 

vurderinger som gjøres i fremstillingen av norsk utenriks- og utviklingspolitikk.  

Aftenpostens egen innpakking eller bruk av rammer er et annet aspekt som kunne vært 

spennende å studere, og særlig også ved å studere helheten i artikkelen, inkludert blant annet 

bildebruk, overskrift og andre virkemidler som Aftenposten benytter seg av. Støtter 

Aftenposten opp om Utenriksdepartementets ramme, eller dreier nyhetssaken generelt i en 
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annen retning enn Utenriksdepartementets uttalelse? Hvor stor påvirkning har 

Utenriksdepartementet i Aftenpostens bruk av rammer eller vise versa? 
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