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Sammendrag 
I denne studien har jeg undersøkt mediedekningen av kommunesammenslåingen på Jæren i 

syv region- og lokalaviser der jeg har benyttet meg av en kvantitativ innholdsanalyse der 

avgrensingen er satt til å omhandle dekningen i 2016. Avisene i studien har omfattet 

regionsavisen Stavanger Aftenblad, og lokalavisene Jærbladet, Sandnesposten, Solaposten, 

Bygdebladet, Rogalands Avis og Gjesdalbuen. Sentrale spørsmål har gått ut på om på saken 

har vært en del av avisenes dagsorden, og om pressen har ivaretatt samfunnsansvaret og 

lokaldemokratiet. Gjennom å undersøke hvem som kommer til orde i debatten av innbyggere 

og lokalpolitikere, og se hvem avisene benytter som kilder har jeg forsøkt å gi et bilde av 

hvordan debatten om kommunesammenslåingen var på Jæren i 2016.  

 

Abstract 

In my thesis, I have examined the media coverage of the municipal assembly in Jæren in 

seven regional and local newspapers where I have applied a quantitative content analysis in 

limited to the news coverage in 2016. The newspapers in the study have included the regional 

newspaper Stavanger Aftenblad and the local newspapers Jærbladet, Sandnesposten, 

Solaposten, Bygdebladet, Rogaland Avis and Gjesdalbuen. The focus area has been if the 

newspapers have had the coverage of the municipal reform on their agenda. Additionally, I 

have ought to find out if the newspapers in that sense were maintaining the social 

responsibility and local democracy. By examining who is active and taking part in the debate 

regarding residents and local politicians, and by investigating who the newspapers use as 

sources I have tried to portray how the debate on the municipal assembly was in Jæren in 

2016.  
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Forord 
 

Det å skrive en masteroppgave har vært en utfordrende og lærerik prosess. Takk til alle som 

har vist interesse for oppgaven, jeg har ikke tall på hvor mange ganger temaet for denne 
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1 Innledning 
 
 

I denne oppgaven vil jeg undersøke hvordan mediedekningen av kommunesammenslåingen 

var på Jæren i 2016 med fokus på mediedekningen av regional- og lokalaviser. Selve 

kommunereformen og ekspertutredningen blir bakteppet for oppgaven, men fokuset blir på 

sammenslåingen og ikke på reformen sådan. Kommunene som utgjør regionen Jæren er 

Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Klepp, Hå, Randaberg og Gjesdal. Det er dermed fruktbart å 

inkludere mediedekningen på Randaberg og Gjesdal i studien ettersom alle kommunene på 

Jæren er potensielle nye partnere. Medielandskapet på Jæren er medietett, og det er ikke 

mange byer som lenger har nummer-2-aviser som Rogalands Avis. Mathisen (2010, s. 18) 

skriver at tendensen generelt sett er at nummer-2-avisene legges ned eller fusjoneres og at det 

er avismonopol i flere byer. Nisjeaviser og små lokalavisene er de av få som har positive tall 

når det kommer til papiraviser, og «lokalavisene beholder en sterk posisjon i de lokale 

markedene» (Mathisen, 2010, s. 19-21). 

 

Kommunesammenslåingen har utvilsomt fått en betydelig dekning nasjonalt. Debatten om en 

ny kommunestruktur har pågått i riks-, regional- og i lokalavisene i etterkant av rapporten 

som ble fremlagt av et ekspertvalg på oppdrag fra kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i Regjeringen Solberg med kommunal- og 

moderniseringsminister Jan Tore Sanner i spissen. Ekspertutvalget ble satt ned 3. januar 

2014, første delrapport ble presentert 31. mars 2014, og sluttrapporten ble lagt frem 1. 

desember 2014. Utvalget besto av forskere og representanter fra kommunene og ble ledet av 

professor Signy Vabo ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Utvalgets oppgave var å «på̊ fritt 

faglig grunnlag skulle foreslå̊ kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i 

kommunene» (Vabo-utvalget, 2014b, s. 8). 

 

Dette skriver regjeringen om kommunereformen: 

 

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er 

et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene 

må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til 



	2	

demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn 

(regjeringen, 2014)  

 

Det har vært en kontrastfylt debatt på Jæren. Stavanger, som er regionens sentrum og 

kommune med høyest innbyggertall har en ordfører og befolkning som uttalt ønsket å slå seg 

sammen med nabokommunene Sandnes og Sola. Sånn ble det ikke, ettersom befolkningene i 

Sandnes og Sola i en folkeavstemning 30. mai 2016 stemt nei til en kommunesammenslåing, 

og politikerne fulgte opp med å stemme nei i kommunestyrene. Andre foreslåtte 

sammenslåinger på Jæren er Time, Klepp og Hå, som er mindre kommuner 

befolkningsmessig, men som igjen er størst når det kommer til jordbruksnæringen samt at de 

er mer like i størrelse både økonomisk og geografisk enn hva Stavanger, Sandnes og Sola er. 

1. juni var det en folkeavstemning i Rennesøy kommune, og i Gjesdal og Randaberg var det 

kun et representativt utvalg av befolkningen over 16 år som ble oppringt, og som skulle 

danne grunnlaget for politikernes videre utgreiing om en eventuell sammenslåing. Tidligere i 

2016 signerte alle kommunene et prinsippdokument om sammenslåing, men befolkningen i 

de fleste kommunene stemte altså nei.  

 

Kommunereformen har som målsetting å redusere antallet kommuner i Norge. Et av 

poengene med at en kommunereform skal gjennomføres er at norske kommuner er 

generalistkommuner. Dette innebærer at: 
 

[…] alle kommuner uavhengig av innbyggertall, bosettingsstruktur og lignende skal imøtekomme 

de samme kravene til tjenester, planleggings- og utviklingsoppgaver, oppgavene som 

myndighetsutøver og ivaretakelse av demokratiske funksjoner (Meld. St. 14 (2014-2015), s. 21)  
 

I boken Folkestyre eller elitestyre – kommunereform i perspektiv skriver Alf-Inge Jansen og 

Bjarne Jensen (2016, s. 7) blant annet følgende:  

 

Regjeringen oppga ingen mål for hvor mange kommuner Norge burde ha, eller for hvor 

mange kommuner den hadde som mål å få avviklet. Vabo-utvalget foreslo etter knappe 

tre måneders arbeid å redusere antallet kommuner fra 428 til «ned mot hundre». En rekke 

politikere, private konsulentfirmaer og organisasjoner har foreslått et lignende antall.  

 

Det er mange som mener noe om kommunesammenslåingen. Og tall fra medieanalysebyrået 

Retriever viser at kommunereformen ble omtalt hele 49 846 ganger i 2016 (NTB/Kampanje) 
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og er den saken som har blitt nest mest dekket, og dette er med på å danne grunnlaget for 

studien. Dette kommer jeg mer tilbake til i kapittel 4. 

 

Med innføringen av kommunereformen har regjeringen (2017) følgende mål:  

 
1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige 

tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og 

en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester. 

 

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre 

forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både 

når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og 

også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad 

tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

 

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og 

næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og 

utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer 

effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer. 

 

4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. 

Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til 

kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for 

interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i 

henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få 

større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov. 

 

Foreløpige vedtatte kommunesammenslåinger på Jæren er mellom Stavanger, Rennesøy og 

Finnøy. Og det pågår per mai. 2017 enda samtaler mellom Sandnes og Forsand.   
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1.1 Forskningsspørsmål  

Målet med oppgaven er å finne ut hvordan de forskjellige region- og lokalavisene har dekket 

saken om kommunesammenslåingen på Jæren. Oppgavens fokus er å undersøke om avisene 

ivaretar samfunnsansvaret, lokaldemokratiet og om saken er på avisenes dagsorden gjennom 

å se på omfang, tema og holdninger i avisene fra forskjellige perspektiver.   

 

Førstelektor i journalistikk og mediefag Ragnhild K. Olsen skriver i en rapport utarbeidet i 

samarbeid med Fritt Ord at: 

Gode by- og bygdesamfunn avhenger av lokale medier som ikke bare spiller rollen som aggressiv 

samfunnsrefser, men som også er lokalpatriotiske, som bidrar til å bygge lokal identitet og 

tilhørighet ved å speile bredden i lokalsamfunnet og trekke frem også det som er bra. 

Tilstedeværelse og speiling av lokalsamfunnets mangfold hører også inn under journalistikkens 

samfunnsrolle. Det handler om å balansere lokalpatriotisme og kritisk journalistikk (Olsen, 2013, 

s. 55).  

Dette er en del av det jeg vil se på i oppgaven og som jeg konkretiserer i følgende 

forskningsspørsmål: 

1. Hvordan fremstiller lokalmediene saken om kommunesammenslåingen for sine lesere med 

tanke på omfang og hvordan er utviklingen av mediedekningen over tid?   

 

2. Hvordan er innbyggerne og lokalpolitikere representert i nyhetssakene?  

 

3. Hvem kommer til orde i debatten om kommunesammenslåingen?  

 

4. Hvilke hovedtemaer og saker menes det noe om i forbindelse med 

kommunesammenslåingen på Jæren? 

 

5. Er kommunesammenslåingene en del av avisenes dagsorden, og blir samfunnsansvaret og 

lokaldemokratiet ivaretatt? 
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2 Pressens samfunnsoppdrag i regional- og 

lokalavisene på Jæren 

 
I dette kapittelet vil jeg diskutere hvordan teorier om samfunnsoppdraget i pressen kan 

benyttes til å belyse lokaljournalistikken i saken om kommunesammenslåingen og debatten 

rundt folkeavstemningen i 2016. Hva er det som ligger til grunn for samfunnsoppdraget i 

regional- og lokalavisene? Veier samfunnsoppdraget like tungt også i aviser med mindre 

redaksjoner, færre opplag og begrensede midler?  

 

2.1 Samfunnsoppdraget som normativt mål 
 

Ifølge Helge Østbye så hevder mediene å ha en målsetning om å «utføre viktige oppgaver i 

og for samfunnet» (Østbye, 2009, s. 103), sammen med målsettingen om å tjene penger til de 

ansatte og dem som eier virksomheten. Johann Roppen og Sigurd Allern (2010, s. 12) skriver 

at media ikke sitter alene med å benytte seg av begrepet samfunnsoppdrag. Det er et begrep 

som også blir brukt innenfor politikken under områder som omhandler f.eks. Nasjonal 

transportplan 2010-2019 eller politiets arbeid (Roppen og Allern, s. 12). De mener derimot at 

«det nye med medias bruk av ordet er at media elles legg stor vekt på å vere ubundne av 

statleg kontroll og offentlige plikter» (Roppen og Allern, s. 12). Allern legger vekt på at det 

mediene velger bort blir marginalisert i samfunnsdebatten og at mediene er bindeleddet 

mellom «det som skjer i verden og de inntrykkene vi har i vår egen bevissthet av det som har 

hendt» (Allern, 2001b, s. 273). Roppen og Allern knytter ideen om samfunnsoppdrag til 

ideologien om «pressa som den fjerde statsmakt, forstått som ei slags motmakt til dei tre 

ordinære statsmaktene; den lovgjevande, den utøvande og den dømmande» (2001, s. 12). 

 

Pressen som en fjerde statsmakt, eller vaktbikkje, er sentralt når det kommer til å 

opprettholde og gjennomføre et samfunnsoppdrag. Tore Slaatta (2001) og Birgit R. 

Mathiesen (2010) knytter samfunnsoppdraget opp mot Jürgen Habermas’ demokratiteorier, 

og Slaatta peker på at journalistenes rolle «står sentralt i alle deltakerorienterte 

demokratiteorier hvor massemediene sees som den viktigste diskursive institusjonen i en 
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større, nasjonal offentlighet» (Slaatta, 2001, s. 137). Videre har mediene en oppgave om å 

ivareta og formidle kunnskap, og med det «kontrollere tilgangen til – og fordelingen av -  

oppmerksomhet og omdømme» (Slaatta, 2001, s. 137). Mediene skal gjennom sine kanaler 

holde de øvrige maktene ansvarlige og formidle informasjon videre til leserne på grunnlag av 

journalistens autonomi og ytringsfrihet. Mathiesen (2010, s. 29) trekker frem at ifølge 

Ytringsfrihetskommisjonen så er medienes rolle i et demokratisk samfunn blant annet å 

overvåke og kritisere. I Innst. 287 S (2013-2014) fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget 

går det frem i «2. komiteens merknader» at «Nyhets- og aktualitetsmediene har en vesentlig 

samfunnsfunksjon ved at de skal målbære et mangfold av ytringer, sørge for fri og kritisk 

journalistikk og bidra til samfunnsdebatt». Pressens oppgaver og etiske normer er nedfelt i 

Vær Varsom-plakatens første punkt, pressens samfunnsrolle (Norsk presseforbund, 2015):  

 

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. 

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

 

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. 

Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. 

 

Vær Varsom-plakaten dekker over en rekke etiske problemstillinger som skal være 

veiledende for det journalistiske arbeidet. Brurås (2010, s. 51) presiserer at gjennom Vær 

Varsom-plakaten så anser pressen seg som en samfunnsinstitusjon som har et 

samfunnsoppdrag, i og med at det er «selve grunnlaget for pressens etikk». Han stiller 

spørsmål med journalistikken som profesjon, eller i hvor stor grad den er profesjonalisert. 

Samfunnsoppdraget er med på å bygge opp under etiske kodekser og retningslinjer ifølge 

Brurås, og skriver retorisk om samfunnsoppdraget til journalistene; «[…] kanskje har de til 

en viss grad skapt det selv» (Brurås, 2010, s. 51). Videre lufter Brurås tanken om at innlegg 

som kan virke støtende, og som gjentatte ganger blir omtalt i mediene kan bli sett på som 

kritiske eller krenkende, men det er et nødvendig grep. Presseetisk så kan det være 

utfordrende å ivareta samfunnsoppdraget når det kommer til situasjoner der vi på den ene 

siden har «informasjonsoppgaven, pressens rolle og demokratiske funksjon, og på den andre 

siden enkeltmenneskers rett til beskyttelse mot uønsket og skadelig publisitet» (Brurås, s. 51). 

 

Paul Bjerke (2011) viser til den frie journalistikken som et normativt mål, og Roppen og 

Allern (2010, s. 14) påpeker at en av nyhetsmedienes antatte funksjoner har vært knyttet til 
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hva pressen «burde bidra med i samfunnet». Bjerke viser til at journalistene er ««tildelt» et 

samfunnsoppdrag, nemlig å administrere samfunnsinformasjonen» (2011, s. 208). Bjerke gir 

inntrykk av at samfunnsoppdraget til pressen er problematisk, og at det bør stilles spørsmål 

ved i hvor stor grad journalistene ivaretar samfunnsmessige interesser eller om de, rettere 

sagt, stiller de riktige spørsmålene. Bjerke påstår at journalistene ikke er «spesielt kvalifiserte 

til å styre informasjonsstrømmen» (Bjerke, 2011, s. 208). Bjerke omtaler 

informasjonsstrømmen som potensielt politiske eller moralske valg, i like stor grad som om 

det ligger samfunnsnyttige behov til grunn. Journalistene er ifølge Bjerke ikke i tilstrekkelig 

grad profesjonelle nok til å kunne vite hvorfor akkurat den enkelte hendelse eller person skal 

omtales. En annen problemstilling Bjerke presenterer er; hvem vokter vokterne? – 

argumentet faller gjennom ettersom problemstillingen bryter med ytringsfriheten, og det 

virke problematisk med «håndhevingen av journalistikkens samfunnskontrakt» (Bjerke, 

2011, s. 209). Jeg vil videre i denne oppgaven benytte meg av Østbyes definisjon av 

samfunnsoppdragets tre roller; Informasjonsfunksjonen, Vaktbikkjefunksjonen og 

Arenafunksjonen (Østbye, 2009, s.104-105):  

 

Informasjonsfunksjonen: Mediene skal spre kunnskap om viktige begivenheter.  

Vaktbikkjefunksjonen: Mediene skal være en fjerde statsmakt som overvåker mektige 

institusjoner, grupper og enkeltmennesker. 

Arenafunksjonen: Mediene skal sikre plass for og aktivt medvirke til debatt om viktige 

samfunnsspørsmål.   

 

Pressen skal med dette informere, opptre som en fjerde statsmakt, samt gi spillerom for 

offentlig debatt. Østbye skriver at i «utgangspunktet var det mediene sjøl som påropte seg 

samfunnsoppdraget som en begrunnelse for sin virksomhet, blant annet som grunngivning for 

å kreve visse privilegier, som trykkefrihet, økonomiske fordeler, innsynsrett, osv.» (Østbye, 

2009, s. 105). Det er informasjonsfunksjonen og arenafunksjonen som vies mest 

oppmerksomhet i denne oppgaven, og det knyttes opp mot lokaldemokratiet.  

 

 

 

 

2.1.1 Lokaldemokrati - oppgaver og utfordringer 
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Bjerke (2011) skriver at begrepet journalistikk på norsk tar for seg både det tekstuelle og det 

praktiske arbeidet som ligger til grunn. Journalistikk som tekstform menes som «faktabaserte 

tekster innrettet på massepublikum […] «Nyheten» er den viktigste og dominerende 

sjangeren innenfor journalistikken» (Bjerke, 2011, s. 28). Den journalistiske praksis utføres 

gjennom å produsere tekst innenfor disse rammene. Her har publikumet til lokalavisene et 

annet nyhetsbehov enn det vi finner i større region- og landsdekkende aviser når vi ser på hva 

de bør bli informert om. Det er gjennom lokalavisene at befolkningen får informasjon om det 

som skjer i deres lokalsamfunn. Mathisen (2010) spesifiserer at myndighetene mener 

lokalavisene skaper engasjement blant befolkningen, og terskelen for å delta ikke blir like 

høy i en mindre lokalavis som i en større region- eller landsdekkende avis. I min 

undersøkelse kommer jeg til å se på deltakelsen i debatten om kommunesammenslåingen fra 

flere hold, deriblant lokalbefolkningen for å tallfeste, bekrefte eller avkrefte om det er et 

engasjement i en så omfattende sak som dette. Mathiesen skriver følgende om deltakelse i 

lokalavisene:  

 
Lokalavisene er en arena der flere stemmer blir hørt, og flere får delta i den offentlige debatten. 

Dermed er det også grunnlag for å si at de lokale og ultralokale avisene er med på å styrke 

lokaldemokratiet. Gjennom lokalavisene blir flere typer mennesker synlige i det offentlige rom, 

enn gjennom rikspressen. Det å la innbyggerne i lokalsamfunnet komme til orde i 

samfunnsdebatten er også en viktig del av lokalpressens rolle (Mathiesen, 2010, s. 42).  
 

Den tyske sosiologen Jürgen Habermas fremmet ideer om medienes rolle i offentligheten og 

«hvordan den moderne offentligheten oppstår og utvikler seg» (Mathiesen, 2010, s. 27). 

Sentrale elementer er at mediene skal «formidle argumenter, informasjon og gi opplysning» 

(Mathiesen, 2010, s. 28). Mathiesen (2010, s. 28) presiserer at Habermas´ offentlighetsmodell 

er mye brukt i medieforskning, og at det får et snev at utopisk tankegang over seg, men at de 

sentrale poengene er fokuset på «opinionsdannende prosesser» og idealer om at mediene skal 

spille en demokratisk rolle. Toril Aalberg, Eiri Elvestad og Eli Skogerbø (2015, s. 25) 

omtaler Habermas’ som en viktig bidragsyter til politisk kommunikasjon, og gjennom den 

borgerlige offentligheten der borgerne «trådte ut av sine private roller og sfærer og møttes 

som likemenn til diskusjon i offentligheten». Den politiske offentligheten og ideen om en 

interesseløs offentlighet brøt sammen som en reaksjon på en økende «industrialisering, en 

fremvoksende arbeiderklasse og krav om allmenn stemmerett for både menn og kvinner» 

(Aalberg, Elvestad og Skogerbø, 2015, s. 25). Teorien er en bidragsyter til nåtidens studier av 
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politisk kommunikasjon ettersom den legger et grunnlag for demokratiske funksjoner og 

offentlige idealer. Aalberg, Elvestad og Skogerbø (2015) skriver at i moderne samfunn så er 

det mediene som ivaretar rollen som demokratisk arena og den offentlige samtalen. I 

nasjonale, regionale- og lokale aviser er den offentlige samtalen viktig for å få innsikt og for 

å forstå politiske prosesser. Politikerne er også avhengige av mediene for å få formidlet sitt 

budskap. I den sammenheng så trekker Aalberg, Elvestad og Skogerbø frem Kent Asp sitt 

begrep mediekratiet, som er en betegnelse som illustrerer hvordan «mediene fungerer som 

bærere for den offentlige politiske kommunikasjonen i demokratiske samfunn» (Asp & 

Bjerling, 2014, refert i Aalberg, Elvestad og Skogerbø, 2015, s. 25). 

 

De opinionsdannende og demokratiske prosessene er en del av en større helhet, og er også en 

del av pressens samfunnsoppdrag. Bjørn Ervik (2009, s. 91) argumenterer med at hvis et 

lokalvalg skal kunne kalles lokalt i en «opinionsmessig forstand» så må det være lokalmedier 

som er «åpne og tilgjengelige». Lokalvalg og kommunesammenslåing har fellestrekk med at 

det skal gjøres endringer i lokalsamfunnet, i regionen og i kommunene. I min undersøkelse 

blir det fokusert på mediedekningen, og det viser seg at deler av fokuset ligger på 

informasjon og debatt knyttet til demokratisk valg i form av folkeavstemminger i de enkelte 

kommunene. Før vi går videre, la oss se på en kort definisjon av demokratibegrepet: 

 
Demokratibegrepet er opprinnelig gresk og betyr folkestyre. Selv om det finnes forskjellige 

teorier om og tolkninger av hvordan demokrati skal oppfattes, vil de fleste være enige om at 

demokrati innebærer at folket skal ha makt til å selv styre samfunnet gjennom ulike former for 

deltakelse. (Aalberg, Elvestad og Skogerbø, 2015, s. 23) 

 

Norge styres hovedsakelig som et representativt demokrati der vi velger inn representanter til 

en nasjonalforsamling, i Norges tilfelle gjennom representanter på Stortinget. Aalberg, 

Elvestad og Skogerbø (2015) legger til at det også forekommer direkte demokrati gjennom 

bruken av folkeavstemminger i enkelte tilfeller – og som er tydelig i saken om 

kommunesammenslåingen. Aalberg, Elvestad og Skogerbø (2015, s. 23) poengterer at; «disse 

folkeavstemmingene har riktignok ingen formell plass i det norske politiske systemet, og 

representanter kan derfor velge å se bort fra resultatene selv om det i praksis ikke blir gjort».  

 

Mathiesen (2010, s. 27) trekker frem stortingsmelding fra 1993; «Media i Tida», der det 

første punktet beskriver medienes rolle i offentligheten og ansvaret som ligger på dem med 
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tanke på informasjon og innsikt i offentlig og privat virksomhet. Det andre er en demokratisk 

kontroll av myndigheter og gi innsyn for å hindre maktmisbruk – det siste punktet blir det 

samme som Vaktbikkjefunksjonen eller den fjerde statsmakt. (Stortingsmelding nr. 32 1992-

1993, s. 10, referert i Mathiesen, 2010, s. 27). Lokalavisenes rolle er viktige for å ivareta 

demokratiske verdier for å skape mangfold og gi et flerfoldig bilde i den norske 

mediestrukturen. Ifølge Trine Syvertsen er «mangfold og pluralisme […] prinsipielt 

overordnet hele den mediepolitiske debatten: Uten mangfold blir de øvrige målsettingene 

meningsløse» (Syvertsen, 2004, s. 75). Dette gjenspeiles gjennom innføringen av 

pressestøtten i 1969. Sigurd Høst skriver følgende om pressestøtten: 

 
Det viktigste formålet med pressestøtten var opprinnelig å hindre avisdød, og dermed opprett- 

holde konkurranse mellom aviser med forskjellig politisk grunnsyn. Det betydde først og fremst 

dagsaviskonkurranse […] Fra 1970 og fremover har det vært et stadig frafall av lokale nr. 2-

aviser, og etter fusjonen mellom Nordlandsposten og Nordlandsposten i 2002 var det bare seks 

slike aviser igjen (de gamle nr. 2-avisene Dagsavisen, Bergensavisen, Rogalands Avis, 

Telemarks- avisa og Bladet Tromsø, og dessuten Hamar Dagblad) (Høst, 2013, s. 15).  
 

Hovedmålet var å ivareta det differensierte og mangfoldige medielandskapet i Norge og for 

hindre nedleggelser av aviser; «ikke minst var det et mål å bevare den lokale 

aviskonkurransen» (Medietilsynet, 2016, referert i Medienorge, 2017). Hvem som får støtte, 

og hvor mye de enkelte får i støtte er det regjeringen som styrer gjennom statsbudsjettet, og 

der er hovedposten produksjonsstøtten som retter seg mot de minste lokalavisene og nummer 

2-aviser som sliter økonomisk1. Papiravisene har også indirekte støtte med momsfritak. 

Eneste nummer 2-avis som er med i min undersøkelse er Rogalands Avis, som i 2016 fikk 

over åtte millioner kroner i produksjonsstøtte ifølge tall fra Medietilsynet2 (2016)  
 

Østbye (2009a) skriver at lokalavisene i Norge har en sterk posisjon. Det er lite nedgang å 

spore, mye grunnet den enestående muligheten lokalavisene har i å kunne være nær der det 

skjer. Mathiesen (2010, s. 17) skriver at har Norge et «desentralisert pressemønster», og har 

med det et stort antall lokalaviser som ikke taper terreng når det kommer til opplag i like stor 

grad som riksdekkende aviser i møtet med et stadig mer digitalisert samfunn. Ifølge 

Mathiesen (2010, s. 20) har nisjeaviser og små lokalaviser stabile opplagstall. Redaktør i 

																																																								
1	Før 2008 var det også en støtteordning som gikk på portostøtte, denne er i dag innbakt i produksjonsstøtten. 	
2	Andre som fikk støtte i 2016 er: anvendt medieforskning og etterutdanning, støtte til samiske aviser og 
distribusjonstilskudd i Finnmark.	
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Sortlandsavisa, Kenneth E. Pedersen, og Rune Hetland, Generalsekretær i Landslaget for 

lokalaviser (LLA) mener at suksessen ligger i «det nære og tette» (Mathiesen, 2010, s. 22). 

Når det gjeldet de økonomiske aspektene ved lokalavisene beskriver Østbye det slik; «det at 

stadig flere aviser har monopol på sine utgiversteder, gjør at det er lettere å skaffe inntekter 

fra annonser» (Østbye, 2009a, s. 114).   

 

Hvorfor er det så mange som kjøper og leser de små lokalavisene? Her kan vi med hell trekke 

inn elementer fra sosiologien. Mediene, nasjonale, regionale og lokale, er med på å spille en 

sentral rolle i sosialisering av befolkningen. På samme måte som nasjonale aviser kan være 

med på «å underbygge vår identitet som nordmenn», kan lokalavisene spille «en viktig rolle 

for vår tilhørighet til det lokale samfunnet» (Mathiesen, 2010, s. 31). Mathiesen (2010) 

argumenterer for lokalavisenes rolle og poengterer at den har en sterk symbolverdi, samtidig 

gir lokalavisene følelsen av trygghet, felleskap og identifikasjon -  samt følelsen av å være en 

del av en større helhet. Lokalavisene har som oppgave å ivareta lokaldemokratiet gjennom å 

informere og legge opp til debatt om saker som angår lokalbefolkningen og gir med dette 

også en «kollektiv selvforståelse […] og alle former for lokalmedier bidrar til å opprettholde 

den lokale og regionale kulturen» (Mathiesen, 2010, s. 32). Jo Saglie skriver at det først og 

fremst gjennom det lokale at vi får «mulighet til å oppleve demokratiet på nært hold» (Saglie, 

2009, s. 13). Gjennom oppgaven vil det vise seg om regional- og lokalavisene på Jæren 

informerer og er en arena for debatt.  

 

2.1.2 Dagsorden i lokaljournalistikken 
 

Det som representerer avisenes dagsorden er i følge Østbye (2009b) saker i avisene som får 

mye plass, som omtales over lengre tid, eller som preger forsiden på avisene i særlig grad. 

Dagsordenfunksjonen gir leserne et inntrykk av hvor stor prioritet en sak har og dens grad av 

betydning. Medienes dagsorden er fokuset på «hvilke saker mediene legger vekt på», som 

videre kan være med å påvirke publikums dagsorden som forteller hva «folk flest blir opptatt 

av» (Aardal, Krogstad og Narud, 2004, s. 61). Det som viser seg å være sentrale saker som 

ofte omtales i mediene blir også fokus for meningsdannelsen til publikum over tid. Med et 

stort og omfattende tema som kommunesammenslåingen, som er en konsekvens av en 

nasjonal kommunereform som pågår over flere år, er det forståelig å forvente reaksjoner og 

innlegg fra befolkningen. Østbye (2009b) skriver at teorien ikke behøver å bli bekreftet på 
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enkeltindividnivå, men med at det er en tendens som peker i samme retning. Et klassisk 

eksempel på dagsordenfunksjonen er Chapel Hill studien (McCombs & Shaw, 1972, referert i 

Østbye, 2009b og Aardal, Krogstad og Narud, 2004) som tok for seg den amerikanske 

valgkampen i 1968 der de undersøkte hva som var viktige temaer og hvordan det ble 

oppfattet av publikum under valgkampen. Et viktig funn var at sakene mediene satte fokus på 

også ble også oppfattet som viktige av publikum. Mediene forteller ikke i særlig grad om 

hvilke meninger de skal ha, men mer på hva de skal mene noe om (Aardal, Krogstad og 

Narud, 2004). 

 

Det som skiller region og lokalavisene fra de landsdekkende avisene er at de skal speile 

lokalsamfunnet, ha en lokal forankring og være med på å skape en felles og lokal identitet. 

Lokalavisene har en dagsordenmakt som er med på å «påvirke hvilke saker mennesker i 

lokalsamfunnet er opptatt av og bør mene noe om» (Mathiesen, 2010, s. 45). Mathiesen 

påpeker at de sakene som er på avisenes dagsorden gjerne blir tatt opp og diskutert rundt 

lunsjbordet på jobben, og de sakene som ikke er med i avisenes dagsorden har mindre sjanse 

for å bli diskutert. Regionalaviser og lokalaviser skal med dette ta tak i saker som omhandler 

eller kan påvirke regionen; «flere av journalistene mener avisa skal være et talerør for stedet 

og regionen, og flere trekker fram at den skal tale det lille stedets sak mot sentrale 

maktapparatet» (Mathiesen, 2010, s. 50). På regjeringens nettsider står det blant annet: 

«Lokalavisene informerer innbyggerne og bidrar til å skape debatt og engasjement. De 

synliggjør politiske alternativer, og setter nye tema og spørsmål på dagsordenen» 

(Regjeringen, 2015a).  

 

2.1.3 Medienes tolkningsrammer 
Teorier som dagsordenteorien oppstår ikke i et vakuum, men som en del av en større helhet 

om medienes rolle som informasjonskilde og debattarena. Teorier om innramming, 

tolkningsrammer, frames eller framing – kort sagt å plassere noe i en ramme sees ofte i 

sammenheng med dagsordenteorien (Beyer, 2010, s. 163). Jeg kommer til å omtale begrepet 

som medienes tolkningsrammer eller bare tolkningsrammer videre i oppgaven. Medienes 

tolkningsrammer har som formål å rette søkelyset mot en sak eller aspekter ved en sak, og 

både «journalister og publikum trenger forståelsesrammer eller modeller for å tolke og forstå 

ny informasjon» (Østbye, 2009b, s. 66). Robert M. Entman (1993, s. 52) omtaler begrepet 

framing på følgende måte:  
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Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a 

perceived reality and make them more salient in a communicating 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 beskriver framing (jeg går bort fra tolkningsrammer i dette tilfelle) som tekster som 

formes etter spesifikke behov, og der mediene ønsker å rette fokus på enkelte elementer av en 

sak for dermed prøve å unngå andre. Aardal, Krogstad og Narud (2004) legger frem et 

generelt og et konkret perspektiv. De skiller mellom to forskjellige tolkningsrammer i det 

generelle perspektivet; episodiske og tematiske tolkningsrammer:  

 
En episodisk nyhetsramme vektlegger enkelthendelser og egenskaper knytter til bestemte 

personer og spesifikke saker, og leder velgerne mot et fragmentert og konkretisert bilde av verden 

rundt seg. En tematisk nyhetsramme vektlegger allmenne og abstrakte aspekter ved det som skjer 

i samfunnet, og inviterer til en generell og sammenhengende forståelse. 

 

Episodiske nyhetsrammer har fokus på enkeltpersoner eller enkelte hendelser. Det kan være 

fokus på hvilke konsekvenser en politisk sak får for «mannen i gata». Aardal, Krogstad og 

Narud (2004, s. 21) skriver skal det «ofte en konkret episode til før mediene tar opp et sosialt 

problem, selv om det har eksistert lenge». En tematisk nyhetsramme har et bredere 

nedslagsfelt der det er det store bildet, samfunnet og myndighetene som står sentralt og som 

er ansvarlige når det plasseres i samme kontekst. Det konkrete perspektivet omtales som 

hvordan mediene «problematiserer politisk stoff, […] bakenforliggende årsaker de peker på 

og hvilke løsninger de anviser (Aardal, Krogstad og Narud, 2004, s. 21). Tolkningsrammer 

innebefatter både «handling og effekt» (Aardal, Krogstad og Narud, 2004, s. 21).  

 

I tidligere forskning på medienes rolle som et påvirkende medium finner vi bl.a. i den 

klassiske undersøkelsen The Peoples Choice fra 1948 som ble utført av bl.a. Paul Lazarsfeld. 

Denne undersøkelsen fokuserte derimot mer på å forme meninger enn å legge til rette for 

meninger (McCombs et.al. 2011). Undersøkelsen tok i likhet med Chapel Hill studien for seg 

den amerikanske valgkampen, i denne omgang i 1940 og 1948. Undersøkelsen gikk i motsatt 

retning av forventingene, og det skulle vise seg at mediene og den politiske 

kommunikasjonen den fremmet var mer bekreftende enn den var i å påvirke meninger. Det er 

ikke bare mediene som benytter seg av rammer. Også innen bl.a. politikk, kommunikasjon- 
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og informasjonsarbeid blir rammer benytter for å fokusere på informasjonen eller budskapet 

de vil få gjennomslag for. Ihlen, Skogerbø og Allern (2015, s. 3) skriver i en 

kommentarartikkel at «den klassiske formen for politisk kommunikasjon er den politiske 

talen. I moderne tid når imidlertid talen sitt største publikum gjennom ulike medier, enten 

disse er trykte eller elektroniske». Det er derfor rom for å tro at politiske budskap også 

formes som tolkningsrammer.  

 

2.1.4 Lim og lupe i lokalsamfunnet 
 

Lokalavisene har en særegen rolle og er «limet som binder folk i lokalsamfunnet sammen, og 

som bygger opp under folks tilhørighet og identitet med lokalsamfunnet […] på den andre 

siden skal de se lokalsamfunnet gjennom en kritisk lupe, og ivareta den kritiske rollen i 

lokalsamfunnet» (Mathiesen, 2010, s. 37). Bjerke (2011, s. 233) skriver derimot at 

lokalavisene kan bære preg av å være for mye lim og for lite lupe, og det kan bære et preg av 

å være litt tannløst. Et annet perspektiv er at lokalavisene har en åpnere og gjerne noe mer 

imøtekommende måte å håndtere tilgang på med å benytte seg av på en «mer eller mindre 

mikrofonstativpregede oppslag, leserbrev og egne saker» (Bjerke, 2011, s. 233). 

Lokalavisene har med dette en unik posisjon til å ivareta arenafunksjonen og få leserne til å 

delta i den offentlige debatten. Som Bjerke (2007, s. 104) skriver så er ulike former for 

leserkontakt, som debattinnlegg/leserbrev og bursdagshilsener en sentral del av det 

«redaksjonelle konseptet i de fleste lokalaviser». Det empiriske materiale som legger 

grunnlaget for denne oppgaven er syv lokalaviser, av dem en regionalavis, Stavanger 

Aftenblad. De forskjellige avisene benytter seg av fem forskjellige kategorinavn der alle har 

debattinnlegg som funksjon: Stavanger Aftenblad: Debatt, Rogalands Avis: Debatt, 

Sandnesposten: Fritt ord, Solabladet: Leserbrev, Bygdebladet: Brev, Jærbladet: Torjå, 

Gjesdalbuen: Leserbrev. Det som klart skiller seg ut her er Jærbladet sitt Torjå, som blir en 

dialektisk variant av torget, som en åpen møteplass. Ordlyden av torget gir en klar 

assossiasjon til arenafunksjonen i pressens samfunnsoppdrag.  

 

Bjerke (2011, s. 105) skriver at «lokale trykte medier har den videste adgangen for «folk 

flest», særlig gjennom den brede åpningen for leserbrev» og at leserbrev «står sentralt i det 

redaksjonelle konseptet for de fleste lokalaviser». Bjerke poengterer at også leserbrevene er 

redigerte, og at i de «nasjonale og store regionale avisene er det langt vanskeligere å få 
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leserinnlegg på trykk». Bjerke (2011, s. 105) presiserer at leserinnleggene i landsdekkende, 

region- og lokalaviser har et kildeutvalg som er «topptungt». Kildegrunnlaget i nyhetssaker 

har også en klar tendens til å være topptunge, noe to innholdsanalyser utført av Allern 

(2001a) og Mathiesen (2010) er med på å bekrefte og som jeg omtaler mer i neste punkt.   

  

2.1.5 Topptungt i kildeutvalget 
 

I innholdsanalysen til Allern (2001a, s. 184) undersøkte han hvem som ble brukt som kilder i 

ti aviser – nasjonale, regionale og lokale, fant han ut at avisene bærer preg av et ««topptungt» 

og eliteorientert kildeutvalg», og at «grasrota» bare utgjorde ti prosent av kildene. «Grasrota» 

i analysen til Allern er delt inn i to undergrupper: 

 
Den ene undergruppen er representantene for «grasrota» i samfunnet, dvs. fagbevegelsen og 

andre folkelige interesseorganisasjoner, sentralt som lokalt» […] Den andre undergruppen er 

samlekategorien vanlige mennesker og «grasrot»-aktivister (som ikke representerer en formell, 

permanent organisasjon) (Allern, 2010a, s. 175). 

 

Høyest grad av grasrot-kilder var å finne i de to minste lokalavisene med 16 og 13 prosent av 

kildegrunnlaget, og færrest representanter var representert i Dagens Næringsliv med én 

prosent (Allern, 2001a, s. 173). Mathisen (2010) har utført en lignende studie, men har 

fokuset på lokalaviser. I analysen undersøkte Mathiesen fire lokalaviser der hun blant annet 

så på hvilke kilder som kom til orde. Mathiesen (2010, s. 41) delte kildene inn i lokale 

elitekilder og lokale grasrotkilder, der elitekildene innebar «ledere i næringsliv, 

kommunepolitikere og rikspolitikere, rådmenn og andre byråkrater, representanter for politi 

og rettsvesen, organisasjonsledere og eksperter på ulike områder». Med lokale grasrotkilder 

«menes mennesker eller privatpersoner som ikke representerer noen organisasjon eller 

organisasjon» (Mathiesen, 2010, s. 41). Undersøkelsen resulterte i følgende:  

 
[…] det er samfunnets eliter som i størst grad får komme til orde, også i de lokale mediene. 

Toppene i lokalsamfunnet er de viktigste kildene. Men samtidig gir de små avisene i større grad 

en stemme til grasrota enn de store gjør (Mathiesen, 2010, s. 42).   
 

I Mathisens analyse varierte andelen grasrotkilder som viktigste kilde mellom 13-18 prosent 

og som nest viktigste kilde mellom 15-22 prosent, elitekildene på sin side «dominerer eller er 

enerådende i 82-87 av artiklene» (Mathiesen, 2010, s. 41) 
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Mathiesen (2010, s. 42) skriver at selv om det er toppene i lokalsamfunnet som kommer mest 

til orde, er «lokalavisene en arena der flere stemmer blir hørt, og flere får delta i den 

offentlige debatten».  I analysene til Allern og Mathiesen ser vi at lokalavisene har flere 

vanlige folk og representanter fra «grasrota» i forhold til hva vi finner i riksdekkende aviser. 

Så om kildegrunnlaget generelt er topptungt så er lokalavisene og de ultralokale avisene med 

på å ivareta og styrke lokaldemokratiet (Mathiesen, 2010).  

 

Jeg vil i oppgavens analysekapittel, 6 og 7, se på om dette også er tilfelle i mitt eget 

empiriske materiale. I denne oppgaven er fokuset på en spesifikk politisk sak, og det er 

dermed rom for å tro at det også her kan blir et topptungt kildeutvalg. Det som kan spille inn 

er omtaler av folkeavstemninger, og fokus på hva en potensiell kommunesammenslåing kan 

bety for vanlige folk.  Davis (2010, referert i Skogerbø og Moe, 2015, s. 2) «har i en britisk 

studie pekt på at politikere har ulik «mediekapital» – deres posisjon, makt, medieerfaring og 

andre faktorer gir noen kilder lettere adgang til journalister enn andre.» Allern (2015, s. 52) 

fremhever også kildens kompetanse og poengterer at «En av grunnene til at «offisielle» kilder 

så ofte blir valgt er at deres posisjon og erfaring signaliserer autoritet og kunnskaper». 

Journalistene har behov for noen som har god innsikt i en sak, som de igjen kan formidle 

videre til befolkningen. Dette fører til et kildehierarki der ordførere ender opp øverst og 

innbyggerne et stykke lenger nede. Allern (2015, s. 26) skriver at aviser som bl.a. Stavanger 

Aftenblad som generelt sett blir ansett som å være en kvalitetsavis kan «nyte godt av sin 

symbolske kapital i kontakten med kilder». Allern påpeker at det også kan komme an på én 

enkelt journalist som har et uvurderlig «kontaktnettverk» som er med på å løfte avisen, og at 

dette kan være med på å oppveie «lavt opplag og svakere tradisjonell markedsmakt» (Allern, 

2015, s. 26).   
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3 Metodisk tilnærming 
 

I denne oppgaven er målet å undersøke hvordan et utvalg regional- og lokalaviser har dekket 

saken om kommunesammenslåing på Jæren. I oppgaven benytter jeg meg av en kvantitativ 

innholdsanalyse som metode. Jeg vil i dette kapittelet greie ut om valg av metode, om det 

empiriske materiale som legger grunnlaget for analysen. Valg av enheter og variabler er satt 

sammen i form av en kodebok, se vedlegg 1 for utfyllende informasjon. Jeg skal undersøke 

mediedekningen for hele 2016 for å få hele bildet.  

 

3.1 Utvalg og avgrensing 
 

Det empiriske grunnlaget består av syv papiraviser, derav seks lokalaviser og én regionsavis 

som har dekningsområde i kommunene som tilsammen utgjør Jæren. En vanlig oppfatning er 

at Nord-Jæren består av Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Sør-Jæren, ofte bare 

omtalt som Jæren, utgjør kommunene Hå, Klepp, Time og Gjesdal. De åtte kommunene 

utgjør hovedfeltet som avisene i undersøkelsen tar for seg, men også ryfylkekommunene 

Kvitsøy, Rennesøy, Strand, Finnøy og til dels Hjelmeland blir med i dekningen ettersom det 

blir foreslått sammenslåinger av kommuner som hører til Jæren og kommuner fra Ryfylke. 

Utvalget består av følgende syv aviser; Stavanger Aftenblad, Jærbladet, Sandnesposten, 

Rogalands Avis, Solabladet, Bygdebladet og Gjesdalbuen. Stavanger Aftenblad er en 

regionsavis og de resterende er lokalaviser som har et mindre dekningsområde som går fra én 

til tre kommuner. Jeg har valgt å ta for meg mediedekningen av hele 2016 for å kartlegge og 

se på utviklingen i et år som tar for seg flere folkeavstemninger og forslag til 

kommunesammenslåinger. Saken om kommunesammenslåing ble den nest mest dekkede 

saken i norske aviser i 2016, noe som er med på å bidra til hvorfor avgrensingen ble på hele 

2016 og ikke enkelte tidsperioder. Materiale fra de to foregående årene ble også vurdert men 

ansett som lite nyttig i oppgaven grunnet mye lavere antall publiserte artikler. Jeg har valgt å 

se bort ifra andre enheter som kunne vært med i studien, deriblant NRKs distriktskontor på 

fjernsyn og radio; NRK Rogaland og lokalfjernsynskanalen TV Vest. Jeg har også valgt bort 

nettavisene og avisenes sider i sosiale medier slik at avisene i studien skal stille med samme 

utgangspunkt, som er papiravisen.     
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3.1.1 Stavanger Aftenblad 

Som eneste regionsavis i undersøkelsen er også Stavanger Aftenblad den avisen som har det 

største opplaget og dekningsområdet på Sør-Vestlandet. Avisen ble grunnlagt i 1893, og det 

er en dagsavis som kommer ut seks dager i uken, mandag til lørdag. På eiersiden finner vi 

Schibsted (Pettersen, 2017). Opplagstallene for papirutgaven i 2016 var på 43 391.   

3.1.2 Rogalands Avis 
 

Avisen er en nummer-2 avis i Stavanger. Og den er med på å øke mangfoldet og 

konkurransen på i medielandskapet i Stavanger. Den kom ut for første gang i 1899, da under 

navnet 1ste Mai og fungerte som en partiavis for Arbeiderpartiet. Navnet Rogalands Avis har 

eksistert siden 1955 (Mentor medier). Rogalands Avis gis ut seks dager i uken. Rogalands 

Avis eies av Mentor medier og arbeider tett med Dagsavisen.  

 

3.1.3 Jærbladet  
 

Jærbladet ble startet opp i 1949 og omtaler seg selv som «avisa på Jæren», og de har flest 

abonnementer i Time, Klepp og Hå (Jærbladet, 2017). Avisen kommer ut tre dager i uken, 

mandag, onsdag og fredag og hadde et opplag på 12 296 på papir i 2016 ifølge Medienorge.  

 

3.1.4 Sandnesposten 

 
Sandnesposten er en lokalavis med dekningsområde i Sandnes, grunnlagt i 1990. Det totale 

opplaget for papiravisen var på 4 566 i 2016. Avisen kommer ut to ganger i uken.  

 

3.1.5 Solabladet 
 

Avisen ble etablert i 1991 og har Sola kommune som dekningsområde. Solabladet kommer ut 

én dag i uken på papir og hadde et opplag på 3530 i 2016 (medienorge).  

 

3.1.6 Bygdebladet 
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Har dekningsområde på Randaberg og Rennesøy og hadde i 2016 et opplag på 3396 i 

papiravisene (medienorge). Avisen kommer ut én gang i uken.  

 

3.1.7 Gjesdalbuen 
 

Avisen dekker Gjesdal kommune og er den minste avisen i utvalget med et opplag på 3164 

papiraviser, den kommer ut én dag i uken.  

 

3.2 Datamaterialet 
 

Kommunereformen startet i juni 2014 og har den har 1.januar 2018 som sluttdato. Alle 

kommuner som skal slås sammen skal tre i kraft som nye kommuner innen 1. januar 2020. I 

denne studien har jeg benyttet meg av ATEKST til å samle inn datamateriale ettersom alle 

avisene er å finne der. 

 

Jeg startet datainnsamlingen med å opprette en søketråd på kommunesammenslåingen med 

følgende nøkkelord: kommunereform* kommunesammenslå* og kommunesamanslåing*. 

Året 2016 får klart størst dekning med nærmere 50 000 treff, for 2015 får vi nærmere 34 000 

treff med samme søk og 2014 har totalt omtrent 22 000 treff1. Kommunereformen og 

kommunesammenslåingen har i 2016 har med andre ord omtrent like stor dekning som de to 

foregående årene sammenlagt. Dette er hele mediedekningen, jeg velger i denne oppgaven å 

utelukkende benytte meg av det som blir publisert i papirutgavene til avisene i analysen. Der 

får samme søk en total dekning på omtrent 26 000 treff i 2016. For å fange opp alle treff 

utvidet seg søketråden med følgene nøkkelord: kommunesamm* OR kommunereform* OR 

kommunepreposisjon* OR kommunedelsutvalg* OR sammenslåing* OR samanslåing* OR 

intensjonsavtale* OR folkeavstemning* OR (kommune* NEAR/5 (sammenslå* OR 

samanslå* OR "slår sammen*" OR "slå saman" OR "slår saman*" OR "slå sammen")) OR 

regionreform*. Dette resulterer naturlig nok i en del feiltreff, og artikler som ikke har 

omhandlet kommunereformen eller kommunesammenslåing på noen måte og som ikke 

omhandlet kommunene på Jæren ble avpublisert, eller fjernet, fra analysematerialet.  

																																																								
1	*benyttes for å treffe alle varianter av ordene i ATEKST, som f.eks. kommunereformen, 
kommunereforma, kommunereformer osv.	
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Jeg har fått tilgang til Retrievers system for å innhente materialet. Selve kodingen har også 

blitt utført i Retrievers system for deretter og blitt totaleksportert til Excel der variablene har 

blitt krysskoblet for å finne ut av det som er relevant for forskningsspørsmålene i studien.  

 

	
3.3 Kvantitativ innholdsanalyse 
 

Jeg har valgt å benytte meg av kvantitativ innholdsanalyse som metode i oppgaven for å få 

det store bildet av mediedekningen på Jæren. For å få en innsikt i hvem som kommer til orde 

og hva som er kildegrunnlaget er en kvantitativ tilnærming best egnet ettersom materialet er 

av en betydelig størrelse. For å få en oversikt over hva syv region- og lokalaviser skriver om 

kommunesammenslåingen i løpet av en periode på et helt år er en kvantitativ tilnærming 

særlig anvendbar i forhold til kvalitative metoder som søker etter å gå dypere inn i et mer 

begrenset analysemateriale.  

 

Sigmund Grønmo (2004, s. 193) skriver at en kvantitativ innholdsanalyse baserer seg på en 

«systematisk gjennomgang av innholdet i dokumenter». Det kan være alle typer dokumenter 

som blir fremført eller presentert oralt eller tekstuelt. Materialet som skal analyseres er valgt 

ut på forhånd, og dette skal systematiseres gjennom å lage en kodebok der man registrerer 

enheter, kategorier og variabler som det fremgår av datamateriale. Når en kvantitativ 

innholdsanalyse benyttes som metode kodes artikler etter at tekstmateriale er avgrenset. Det 

kvantitative datamateriale er ofte større i omfang enn ved kvalitative undersøkelser, ettersom 

det som regel skal dekke et større materiale og se på datamateriale som kan kvantifiseres, 

eller tallfestes. Dette beskrives som en av styrkene til en kvantitativ innholdsanalyse; at store 

tekstmaterialer kan analyseres på en «relativt effektiv måte» (Østbye, Knapskog, Helland og 

Larsen, 2007, s. 209). Østbye (et al, 2007) skriver at forskeren som utfører analysen skal 

være objektiv, og at forskeren i minst mulig grad skal påvirke materiale på noen måte, og la 

være å bruke skjønn. Østbye (et al, 2007, s. 209) skriver at det kan være variabler og 

kategorier «som fanger opp kvalitative elementer ved tekstene». Ettersom enhetene i 

undersøkelsen er avisartikler kommer jeg til å benytte meg av utvalgte artikler for å 

eksemplifisere hvordan de forskjellige forfatterne og kildene har kommet til orde. Dette blir i 

hovedsak tilfeldig valgte eksempler, men også eksempler der det er klare motsetninger og 

interessante enkelthendelser. Det blir dermed også kvalitative elementer med i undersøkelsen.   
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3.4 Reliabilitet, validitet og generalisering 
 

3.4.1 Reliabilitet 
 

Ifølge Østbye (et al, 2007, s. 118) omhandler reliabilitet «hvorvidt behandlingen av data er 

nøyaktig og pålitelig». Grønmo (2004, s. 220) skriver at «Påliteligheten kommer til utrykk 

ved at vi får identiske data dersom vi bruker det samme undersøkelsesopplegget ved ulike 

innsamlinger av data om de samme fenomenene. Reliabiliteten er høyere jo større samsvaret 

er». En innholdsanalyse er ikke verdt noe hvis den bare kan utføres én gang eller av kun en 

person ifølge Neuendorf (2002, s. 112). Reliabiliteten er lav hvis utformingen av 

analysematerialet er varierende og lite konsis. Reliabiliteten er høy dersom «variasjonene i 

data hovedsakelig reflekterer reelle forskjeller mellom analyseenhetene» (Grønmo 2004, s. 

220).  

 

3.4.2 Validitet 
 

Validitet handler om å måle det vi skal undersøke på en god måte, og en undersøkelse er ikke 

gyldig hvis den ikke er pålitelig, nøyaktig eller relativt presis (Neuendorf, 2002, s. 113). 

«Validiteten er høy dersom undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen resulterer i data 

som er relevant for problemstillingen» (Grønmo 2004, s. 221).  

 

3.4.3 Generalisering 
 

I min undersøkelse vil jeg påstå at reliabiliteten og validiteten er høy ettersom enhetene og 

variablene er fastsatte og kategoriene er utelukkende. Østbye skriver at å generalisere kan 

overføres til å bety om funnene kan være allmenngyldige og at «Stor grad av validitet og 

reliabilitet betraktes som forutsetninger for at en skal kunne generalisere funnene i analysen» 

(Østbye et al, 2007, s. 118). I min undersøkelse er det et omfattende materiale, det er samme 

type enheter (papiraviser) og det er avgrenset til å handle om et konkret tema med 

utelukkende kategorier. Dette vil kunne resultere i en generaliserbar undersøkelse. 
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4 Dekning og funn 
 

I dette kapittelet vil jeg fokusere på funnene fra den kvantitative analysen. Jeg vil fremlegge 

funn fra de syv avisene, og trekke dem opp mot problemstillingene knyttet til 

dagsordenfunksjonen, lokaldemokrati og samfunnsansvar. Analysekapittelet vil i stor grad se 

på de overordnede funnene og hvordan avisene har dekket kommunesammenslåingen på 

Jæren. Analysen kommer til å bli presentert med hjelp av bl.a. diagrammer og enkelte 

avisoppslag for å illustrere og for å eksemplifisere og synliggjør materiale som analyseres. 

Den totale dekningen blir presentert samlet der vi ser på det store bildet og får et overblikk. 

Videre vil jeg trekke frem funn fra enkelte aviser der noen vil få et større fokus enn andre 

med tanke på størrelse, omfang og dekningsområde.   

 

4.1.1 Omfang 
 

Kommunereformen og kommunesammenslåingen er som nevnt i innledningskapittelet en 

sammensatt sak som har en omfattende mediedekning. I denne analysen er fokuset på 

dekningen av kommunesammenslåingen, om hvordan saken har blitt omtalt og diskutert i 

avisene, og ikke selve reformen i særlig grad. Journalister og andre som uttaler seg i mediene 

omtaler også kommunesammenslåingen først og fremst. Tall fra medieanalysebyrået 

Retriever viser at kommunereformen ble omtalt hele 49 846 ganger i 2016 (NTB/Kampanje, 

2016). Det er bare Situasjonen i Syria som hadde større dekning. Analysesjef i Retriever (på 

dette tidspunktet) Kristina Nilsen sier blant annet dette om dekningen;  

 
Det har nok vært skrevet mer om kommunesammenslåing enn det folk opplever. Det er ikke slik 

at saken har blitt dekket for lite, men heller at dekningen ikke har blitt oppfattet i like stor grad. 

Dette kan ha sammenheng med de mer spektakulære begivenhetene man har sett i 2016, som i 

større grad etterlater inntrykk blant folk flest sier Kristina Nilsen i Retriever (NTB/Kampanje, 

2016) 

 

Det er publisert 1272 artikler i de syv avisene om kommunesammenslåingen på Jæren i 

innsamlingsperioden som var hele 2016, og dekningen er som forventet svært ujevn. 

Ujevnheten skyldes naturlig nok dekningsområde og opplagstall, samt at det er forskjeller i 

antall utgivelsesdager som går fra én til seks utgivelser i uken. Hovedfokuset på 

sjangeromtale er på nyhetssaker, debattinnlegg og lederartikler ettersom det er innenfor disse 
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sjangrene flest saker har blitt publisert. De resterende sjangrene blir presentert, men i et 

mindre omfang. I fig. 1.1 ser vi det totale antall saker publisert i 2016 som omhandler 

kommunesammenslåingen i stor eller mindre grad på Jæren i 2016 per avis og totalt.  

 
 
Totalt antall artikler 

 
Fig. 1. 1 

 

Stavanger Aftenblad er som forventet den avisen som har publisert desidert mest stoff. 

Stavanger Aftenblad er den eneste i utvalget som er en regionavis, og har dermed et større 

dekningsområde og opplag. Stavanger Aftenblad har publisert 459 saker som omhandler 

kommunesammenslåing på Jæren i løpet av innsamlingsperioden på ett år. Stavanger 

Aftenblad står for 36,1 prosent av dekningen blant de syv avisene. Nest mest dekning har 

Jærbladet som publiserte 274 saker og som sto for 21,5 prosent av den totale dekningen. Ikke 

overraskende så var Gjesdalbuen den avisen som publiserte færrest saker, med totalt 38 

artikler og 3 prosent av dekningen. Mye av grunnen til den mer beskjedne dekningen er at 

Gjesdalbuen er en liten lokalavis som kun kommer ut én gang i uken og har et opplag på 

3164 i 2016 (medienorge). De resterende avisene stod for henholdsvis: Rogalands Avis: 12,8 

prosent av dekningen, Sandnesposten: 10,6 prosent av dekningen, Bygdebladet: 10,3 prosent 

av dekningen, og Solabladet: 5,5 prosent av dekningen.  
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4.1.2 Dekning over tid 

 

Et av de store temaene i denne oppgaven kretser rundt de veiledende folkeavstemningene de 

enkelte kommunene avholdt med tanke på potensielle kommunesammenslåinger. Som fig. 1. 

2 viser så er det en betraktelig øking i antall publiseringer fra starten av året og frem mot 

april/mai. Særlig Stavanger Aftenblad og Jærbladet, som også har publisert flest saker, har en 

øking her før det avtar og stuper kraftig i antall publiseringer mot juni for det tar seg noe opp 

igjen etter sommeren.  

 
Dekning over tid 

	
Fig. 1. 2 

Folkeavstemningen om kommunesammenslåing som befolkningen i Stavanger, Sandnes og 

Sola kommune kunne stemme ved var 30. mai 2016, noe som forklarer det store skillet. Det 

var store diskusjoner og uenigheter om navnevalg rundt den eventuelle nye kommunen med 

arbeidsnavnet Nord-Jæren kommune (Stavanger kommune, 2016a). Folkeavstemningen om 

kommunesammenslåing som befolkningen i Time, Klepp og Hå kommune kunne stemme 

over ble avholdt 25. april 2016, men der var det mindre diskusjon rundt navnet som hadde 

arbeidsnavnet Jæren kommune. Stavanger Aftenblad og Jærbladet er de avisene i analysen 

som har størst dekningsområde, der Stavanger Aftenblad er Sør-Vestlandets største 

regionavis med 43 391 aviser i opplag i 2016 (medienorge), og Jærbladet har lesere bosatt i 

Time, Klepp og Hå med totalt 12 296 aviser i opplag i 2016 (medienorge). Fylkesmannen i 
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Rogaland la frem en tilrådning 27. september, det er dermed rom for å tro at dekningen tok 

seg noe opp på grunn av dette. 

 

4.1.3 Journalistiske sjangre 

 
I analysen har avisartiklene blitt kodet og inndelt i forskjellige typer redaksjonelt stoff, her 

velger jeg å benytte meg av Allerns (2001a) definisjon journalistiske sjangre. De 

journalistiske sjangrene er ifølge Allern (2001a) inndelt i nyhetsjournalistikk, 

featurejournalistikk og kommentarjournalistikk. Innenfor nyhetsjournalistikken har vi sjangre 

som «nyhetsmeldingen (inkluderer bl.a. undersjangre som nyhetsreferat, nyhetsintervjuet og 

nyhetsnotisen), nyhetsreportasjen […] og den aktuelle bakgrunnsartikkelen (som utdyper 

artikkelen) (Allern, 2001a, s. 101). Jeg velger å skille på nyhetssaker og notis i 

nyhetsjournalistikken når det kommer til eget analysemateriale. Featurejournalistikk er 

journalistiske tekster som i større grad er preget av «personlige, reportasjepregede og 

persontegnende» tekster i motsetning til nyhetsjournalistikkens noe strengere form (Allern, 

2001a, s. 102). Featurejournalistikken bærer preg av å ville fortelle historier og skape bilder 

hos leseren, og sjangere som befinner seg innenfor denne grupperingen er featurereportasjen 

og portrettet. Featurejournalistikken skal formidle, fengsle og vise en mer dyptgående side av 

journalistikken gjennom skildringer av mennesker og miljøer. I mitt eget analysemateriale er 

det kodet på reportasje. Den siste av de journalistiske sjangrene er 

kommentarjournalistikken. Allern (2001a, s. 102) skriver at sjangeren har «essayet som 

historisk grunnform», og at undersjangrene er «lederartikkel, kommentar, kronikk, 

debattinnlegg, leserbrev, kåseri og petit». Hovedtrekkene med denne typen artikler er at 

forfatterens synspunkter og holdninger fremmes. I min analyse har jeg valgt å kode på 

følgende artikkeltyper innenfor kommentarjournalistikken: redaksjonell kommentar, kronikk, 

lederartikkel og debattinnlegg. Debattinnlegg og leserbrev har jeg valgt å se på som 

likeverdige og kodet dette utelukkende som debattinnlegg. Den noe mindre sjangeren 

enkét/fem på gaten har også blitt kodet. Den følger rammene til avisen, men ytringene til dem 

som blir spurt (som regel politikere eller «mannen i gata»). Det er i tillegg kodet på faktaboks 

som er kodet 13 ganger og ikke mulig å kode som ikke ble benyttet. Jeg ser det ikke som 

særlig hensiktsmessig eller nyttig å fokusere på sjangrene reportasje, enkét, faktaboks og 

materiale som ikke kunne kodes på grunn av den lave totale dekningen. Nyhetsartikler, 

debattinnlegg, lederartikler og notiser blir dermed hovedfokus ettersom det er her det meste 
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av materialet ligger. Jeg kommer til å se på kronikk og redaksjonell kommentar mer 

overordnet.   

 

4.1.4 Sjanger over tid 

 
Sjangeren over tid i de forskjellige avisene følger naturlig nok det samme mønsteret som den 

totale dekningen. Som det går frem av figur 1.3 så er nyhetssaker og debattinnlegg de 

sjangrene som har preget dekningen i størst grad med henholdsvis 45,2 prosent og 33,4 

prosent av dekningen. Lederartikler har 6,8 prosent av dekningen, notiser har 6,3 prosent, de 

resterende ligger mellom 1 til 2,1 prosent av den totale dekningen.  

 
Sjanger over tid 

	
Fig. 1. 3 
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4.1.5 Nyhetssaker 
 

Nyhetssjangeren er den største og viktigste journalistiske sjangeren (Bjerke, 2011). Allern 

(2001a, s. 53) definerer nyheter som redaksjonelt stoff som bl.a. avisene presenterer for sine 

lesere på nyhetssidene. Allern (2001a, s. 53) beskriver videre at store deler av det som blir 

produsert av nyhetssaker er stoff som har blitt «planlagt og organisert» og med dette vite på 

forhånd hva som skal skje. På denne måten kan redaksjonene selv planlegge dekningen og 

bestemme hvor mye de enkelte temaene skal prege dekningen. Journalistene skal gjennom 

nyhetssaker formidle informasjon, og opererer ifølge Eide (2008, s. 54) som moderne 

fortellere og budbringere. Idéhistoriker Trond Berg Eriksen, referert til i Eide (2008, s. 54), 

legger frem at budbringeren fungerer som en mellommann, og som et medium som kunne 

formidle hendelser på en ny måte med en egen form. Fortellerens makt ble i overtaket som lå 

i overbevisningen og maktforholdet mellom befolkningen og maktinstitusjonene. Eide (2008, 

s. 54) sammenligner også journalister med folkekulturens fortellere, der videreformidling av 

historier ga «historien enhet og effektivitet». Det er i nyhetssjangeren at avisene skal bidra 

med en «samvittighetsfull nyhetsformidling […] for at deltakerne i den offentlige samtale 

skal kunne gjøre seg opp en egen mening» (Eide, 2008, s. 53). Nyhetsinstitusjonene skal 

legge frem informasjon som er «viktige for allmennhetens vurdering av stat og samfunn […] 

der noen nyheter er viktigere enn andre (Eide, 2008, s. 53). Helle Sjøvaag (2010, s. 37) 

omtaler medienes rolle i offentligheten med et sentralt poeng om hvordan journalistikkens 

demokratiske oppgave er å informere og gjøre befolkningen i stand til å ta en opplyst 

beslutning ved politiske valg på grunnlag av hva som har blitt formidlet gjennom avisene. 

Eide trekker frem antikkens retorikere der han viser til at det er et viktig skille mellom «å 

overtale og å overbevise. Å overbevise er gjennom rasjonell argumentasjon å få en person til 

å endre oppfatning. Å overtale er mer å presse en oppfatning på en person» (Eide, 2008, s. 

53). For sikre et demokratisk ideal (Eide, 2008, s. 53) bør derfor nyhetsjournalistikkens 

inneholde mest mulig overbevisende innhold, som gjør at befolkningen kan ta et standpunkt 

på bakgrunn av omfattende informasjon om viktige tema, og minst mulig av overtalende 

innhold som tvinger gjennom et synspunkt og har som mål om å endre publikums mening i 

en bestemt retning.   
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Det ble publisert totalt 579 nyhetssaker totalt om kommunesammenslåing i 

innsamlingsperioden, og disse står for 45,8 prosent av den totale dekningen.  

 

 
Nyhetssaker over tid 

	
Fig. 1. 4 

Potensielle sammenslåinger av Stavanger, Sandnes og Sola kommune, og sammenslåing av 

Time, Klepp og Hå kommune har vært store temaer. Folkeavstemningene om 

kommunesammenslåingene fant sted mellom april og juni, som reflekteres i 

nyhetsdekningen. Det er som med debattinnlegg Stavanger Aftenblad som troner øverst med 

en klar margin med 257 publiserte nyhetssaker, og med hele 44,4 prosent av den totale 

dekningen. Sandnesposten er den avisen som publiserer nest mest med 75 artikler og 13 

prosent av dekningen. Dette kan tolkes som at debatten om kommunesammenslåingen preger 

nyhetsbildet i Sandnesposten i stor grad, og at avisen er opptatt av at leserne skal være 

informert om saken, særlig i månedene frem mot folkeavstemmingen i mai. I og med at 

Sandnesposten er en todagersavis har kommunesammenslåingen fått stor plass i avisen. 

Jærbladet kommer ut tre dager i uken og har publisert 67 nyhetssaker, men de har en 

betydelig større dekning totalt sett.  I fig 1.4 kan vi se utviklingen i nyhetssakene gjennom 

året, og det er i tiden før folkeavstemmingene som gir størst utslag gjennom året som i den 

totale dekningen. Som i den totale dekningen så er det en økning nyhetssakene i september 

mye grunnet at Fylkesmannen i Rogaland la frem en tilrådning 27. september 2016.   
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4.1.6 Debattinnlegg 

 
Debattinnlegg er en demokratisk og fri arena for meningsytringer i avisene, med 

modifiseringer. Bjerke (2011) påpeker at debattinnleggene av prinsipielle og praktiske 

grunner blir redigert i den forstand at avisen velger ut debattinnleggene, ofte redaktøren selv. 

Redigeringen blir utført for å hindre bl.a. reklame eller innlegg som går utover lovverket eller 

er etisk grenseoverskridende. Ihlebæk og Ytreberg (2009, s. 52) beskriver redigeringen som 

et grep for å «fremme kvaliteten på bidragene» og viser til det som omtales som medienes 

portvaktfunksjon. Portvaktfunksjonen ble først omtalt av David Manning White (1950, omtalt 

i Ihlebæk og Ytreberg, 2009, s. 52) for å vise til deskjournalisters utvelgelse av materiale til 

avisen, og gjennom en redigering så kunne avisen formes etter behov. Portvaktbegrepet har 

senere utviklet seg til å bli mer inkluderende. Paula Shoemaker fremlegger en oversikt over 

forskningen på portvaktfunksjonen som også inkluderer: «withholding, transmission, 

shaping, display, repetition, and timing of information as it goes from sender to reciever» 

(Shoemaker, 1991, s. 1). Debattinnleggene fremmer befolkningens ytringer, dem som vil 

fremme et synspunkt og ha en stemme i debatten. Ifølge Bjerke viser undersøkelser at 

«debattstoffet har vært både en betydelig og en populær del av innholdet i papiraviser» 

(Bjerke, 2011, s. 193) og at «de få undersøkelser som er gjort av avisenes debattspalter viser 

stort omfang» (Bjerke, 2011, s. 194). Debattinnlegg i avisene er håndfaste, og avisen har 

kontroll over det som publiseres. Det skiller seg ut fra debattinnlegg og kommentarfelt i 

nettaviser, der det er flere utfordringer knyttet til deltakelse og meninger. Det krever en 

årvåken debattredaktør eller moderator som overvåker aktiviteten på nettsidene:  

 
[…] den digitale deltakelsen på Internett har fått en blandet mottakelse, og det demokratiske 

potensialet er omdiskutert. På den ene siden blir det argumentert for at diskusjonsfora på Internett 

kan styrke den offentlige samtalen og demokratiet på grunn av muligheten for massedeltakelse, og 

fordi deltakere potensielt kan påvirke beslutningstakere. Kritikere viser på den andre siden til at 

Internett-baserte fora kan tenkes å fragmentere den offentlige samtalen, at deltakelsen bidrar til å 

polarisere debatten og at bidragene preges av sviktende kvalitet (Ihlebæk og Ytreberg, 2009, s. 

52). 

 

Debattinnlegg i papiravisene er med andre ord gjennomgått av en redaksjon før de publiseres, 

og det er betydelig enklere å komme til orde i en (liten) lokalavis enn region- og 

landsdekkende aviser. Det totale antallet kodede debattinnlegg i analysen er på 422, som 
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tidligere nevnt utgjør dette 33,4 prosent av den totale dekningen, og er den sjangeren som gir 

spillerom for frie ytringer og som skal ivareta avisenes arenafunksjon. SA og Jærbladet står 

for til sammen 74,2 prosent av det totale antall debattinnlegg.  

 
Debattinnlegg over tid 

	
Fig. 1. 5 
 

En gjenganger i dekningen er omtale og diskusjon rundt folkeavstemmingene der utfallet 

kunne bli Jæren kommune og Nord-Jæren kommune, debattinnleggene bærer også et klart 

preg av dette. Engasjementet øker desto nærmere datoene for folkeavstemmingene kommer; 

25. april for Jæren og 30.mai for Nord-Jæren. Jærbladet er den avisen med flest 

debattinnlegg, totalt 167 innlegg. Jærbladet har dekningsområde i Time, Klepp og Hå 

kommune, og interessen for kommunesammenslåing og folkeavstemning avtar derfor noe 

etter 25. april når vi ser på den totale dekningen av debattinnlegg i figur 1.5. 

Debattinnleggene avtar bare delvis, ettersom folkeavstemmingen om Nord-Jæren kommune 

med Stavanger, Sandnes og Sola som potensielle partnere fortsatt er et aktuelt tema. 

Stavanger Aftenblad hadde totalt 146 debattinnlegg og preger derfor dekningen i stor grad 

sammen med Jærbladet.  

 

4.1.7 Lederartikler 
 

Lederartikkelen er gjerne der redaktørens synspunkt kommer frem. Det er ifølge Allern 
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lederartiklene som avisens overordnede synspunkt. Totalt antall lederartikler er 76: 3 

negative, 4 positive og 69 nøytrale. Jeg vil i neste kapittel se på hva er standpunktene til 

avisene, og hva som preger de positivt og negativt vektede artiklene.  

 
Lederartikler over tid 

	
Fig. 1. 6 

Også her er det publisert flest saker rundt folkeavstemningene og fylkesmannens tilrådning.  
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Avisene som skiller seg mer ut enn de andre er Gjesdalbuen og Bygdebladet. Gjesdalbuen 

skiller seg klart ut ettersom de ikke har publisert en eneste notis som omhandler 

kommunesammenslåingen i innsamlingsperioden. Bygdebladet er den eneste avisen som 

utelukkende skriver notisene selv, det er i hvert fall ingen andre kilder som nevnes i notisene 

så da må vi gå ut ifra det. I de fleste tilfeller så er det som i eksempelet over en henvisning til 

å gå inn på nettavisen til Bygdebladet for å lese mer. De oppfordrer her leserne av avisen til å 

sette seg mer inn i saken på nett, og velger derfor muligens å ha færre saker om 

kommunesammenslåingen i papiravisen enn hva som kunne vært «mulig». Bygdebladet har 

ved flere anledninger (totalt fem) doble notiser der begge notisene tar for seg forskjellige 

aspekter ved kommunesammenslåingen. Dette utgjør 10 notiser av totalt 23.   

Notisene fra nyhetsbyråer/andre medier er som vi ser i tabell 1 relativt jevnt fordelt på 

avisene sett bort ifra Bygdebladet som utelukkende skriver notisene selv. Gjesdalbuen er 

derimot ikke representert og har dermed ikke publisert notiser som omhandler 

kommunesammenslåingen i innsamlingsperioden. Notisen er ofte korte opplysninger om 

bystyremøter, folkeavstemninger, naboprat (mellom kommunene) og generell informasjon 

om kommunesammenslåingen som f.eks. «Ja til naboprat likevel», «Stavanger + Sola + 

Sandnes = Nord-Jæren» og «Forsand og Sandnes møtes». Notiser utgjør dermed ikke det 

store totalt sett når det kommer til meningsinnhold og det vies lite fokus i denne oppgaven. 

	
	
4.1.9 Kronikk 
 

Det er skrevet totalt 20 kronikker om kommunesammenslåingen i innsamlingsperioden. To 

negative, 13 nøytrale og 5 positive. 

 
Tabell 2. Kronikker 
Kilder Stavanger 

Aftenblad 

Rogalands Avis Jærbladet Totalt antall 

Lokalpolitikere 1 6  7 

Innbyggere  2  2 

Redaksjonelt: 

Leder 

  1 1 

Redaksjonelt: 

Journalist 

5 1  6 



	 33	

Forsker/ekspert 1   1 

Organisasjoner 1   1 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

  1 1 

Andre 1   1 

Totalt antall 9 9 2 20 

 

Det som vi ser i tabell 2 er bare tre aviser representert. De negativt vektede kronikkene 

kommer fra representanter for SV i Stavanger, og de positive vektede kronikkene er det 

lokalpolitikere fra Høyre og AP og en innbygger fra Stavanger som står for.  

 

4.1.10  Redaksjonell kommentar 
 

Det er primært Stavanger Aftenblad som har publisert redaksjonelle kommentarer. Avisen 

står for 21 av 25 artikler totalt, Rogalands Avis har to og Solabladet én redaksjonell 

kommentar. Det er journalister fra avisene som står bak 24 av 25 artikler.  

Fast kommentator i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland, er en av dem som har fulgt saken om 

kommunesammenslåingen og står med flest publiserte redaksjonelle kommentarer med totalt 

syv i perioden. Når det blir klart at Time, Klepp og Hå ikke skal bli slått sammen til Jæren 

kommune skriver Hetland følgende i en kommentar 29.4.16 med overskriften «Folk, fag og 

fjernstyre»:   
Eg skal vakta meg vel for å forenkla det mylderet av motiv som låg bak at folk stemte som dei 

gjorde. Her var det lokalpatriotisme og identitet, håp om å bli større og frykt for å bli dominert av 

den store, økonomiske omsyn, tillit og mistillit og mange andre argument ute og gjekk. 

 

Dagen etter, 30.4.16 følger Hetland opp med følgende med overskriften «Blindebukk til 

urnene»:   
Kommunereforma får eit stadig meir surrealistisk preg. Kommunane snakkar snart med den eine, 

snart med den andre, og det dukkar opp meir og meir fantasifulle variantar. Folket skal høyrast, 

eller kanskje ikkje. Spora frå Jæren skremmer. Det er jo ikkje så godt å vita kva svar ein får. 

 

Hetland reflekterer her over folkeavstemningen om en potensielt ny Jæren kommune mellom 

Time, Klepp og Hå, og undres på om det kommer til å påvirke innbyggerne på resten av 

Jæren.   
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5 Kilder og forfattere – hvem kommer til 

orde?  
 

I denne delen vil jeg se på hvem som uttaler seg om kommunereformen i avisene. Det vil si 

både hvem som står som forfatter av artikkelen og hvem som er med som kilde i 

nyhetsstoffet. Allern (2001a, s. 161) definerer en kilde på følgende måte; «Kilden kan 

defineres som en person som gir opplysninger, altså kildemateriale til en journalist. Kilden 

kan bli intervjuet og sitert, eller gi tips og bakgrunnsopplysninger journalisten kan bruke». 

Kildene sine ytringer er ikke nødvendigvis personlige meninger, men det er ofte ytringer fra 

politiske partier, organisasjoner, institusjoner osv. der kilden uttaler som en del av en større 

helhet. Avisene kan benytter seg av kilder på flere måter, gjennom andre medier, databaser, 

offentlige registre, politijournaler, leksikon og ikke minst gjennom internett (Allern, 2001a, s. 

161). Det er derimot de muntlige kildene som står for det største kildemateriale i den daglige 

nyhetsdekningen. Gjennom en kvantitativ innholdsanalyse som tok for seg ti aviser fant 

Allern at kildene i nyhetssaker i stor grad tilhører ulike «elitesjikt i samfunnet» (Allern, 

2001a, s. 170). Allern (2001a, s. 170) mener at grunnen til at tallet på elitekilder er så høyt er 

i stor grad basert på tilgangen til «høy kompetanse» og informasjon som er «lett tilgjengelig». 

Dette kan samtidig føre til at elitekildene påvirker nyhetene og preger dem med informasjon 

de gjerne vil få fremmet, og journalistene på sin side får med dette tilgang på store mengder 

material fra elitekilder som ulike former for ledere, politikere, eksperter og rådmenn.  

 

Hvem som deltar i opinionionsdanningen kan belyses med å se på forskjellige perspektiver på 

demokrati. Det er tre perspektiver på demokrati som er vanlige å benytte seg av innenfor 

demokratiteori: konkurransedemokrati, deltakerdemokrati og deliberativt demokrati (Ervik, 

2009, s. 93). Jeg kommer til å utelate deliberativt demokrati i denne oppgaven. I 

konkurransedemokratiet kan avisenes debattsider betraktes som et torg, noe som peker i 

retning av tidligere nevnte arenafunksjon i forbindelse med pressens samfunnsoppdrag. På 

debattsidene får politikerne muligheten til å fremme sine budskap og «selge» dem inn til 

leserne. I dette perspektivet er velgernes rolle å være «konsumenter; de behøver strengt tatt 

ikke delta i debatten selv, med mindre de har kritiske eller oppklarende spørsmål å stille til 

politikerne» (Ervik, 2009, s. 93).  
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Hvis deltakerperspektivet benyttes, er det i større grad en forventning om deltakelse fra blant 

annet vanlige borgere og av organisasjoner og foreninger.  

 
Deltakerdemokratiet forutsetter imidlertidig i større grad enn konkurransedemokratiet at det 

politiske medborgerskapet anerkjennes som en forpliktene norm i befolkningen, men empiriske 

studier indikerer at innbyggere snarere forstår sin relasjon til egen kommune ut fra en 

konsumentmodell enn ut fra medborgerskapsmodellen (Ervik, 2009, s. 93).  

 

Ervik mener at det er forventet å finne flere politikere i valgkampdebatten, noe som jeg 

mener kan overføres til debatten om kommunesammenslåingen og folkeavstemmingene som 

holdes i sammenheng med den. Deltakelsen avhenger også av de forskjellige gruppenes 

dagsorden.  

 

Mathiesen (2010, s. 43) legger frem at det å kun benytte seg av en kilde i en artikkel ikke blir 

sett på som god journalistikk. Mathiesen argumenterer og understreker at ifølge Vær Varsom-

plakaten punkt 3.2 så er «bredde og relevans i valg av kilder» god presseskikk. Allerns 

innholdsanalyse av aviser fra 2001 viser at «[…] over tre fjerdedeler av nyhets- og 

featureartiklene i de ti avisene enten ikke inneholder noen form for kildehenvisninger eller er 

basert på én kildereferanse» (Allern, 2001a, s. 183).  

 
Lokalpressa lir under tronge økonomiske rammer. Éi-kjelde-journalistikken er vanleg. Å ta ein 

telefon til ei god kjelde i styre og forvaltning er ein enkel utveg, ein utveg som mange journalistar 

i lokalpressa i det daglege ikkje problematiserer. Det blir en del av vanen ut frå dei 

resursrammane ein har (Ottosen, Røssland og Østbye, 2002, s. 219).  

 

Det er nyhetssakene og debattinnleggene som har stått for det største omfanget i 

undersøkelsen. Med å se på hvem som kommer til orde har vi en mulighet til å se hvor stort 

engasjement det har vært i blant innbyggerne, lokalpolitikere og journalistene i de enkelte 

avisene. For å ivareta dagsorden og for å kunne forsvare samfunnsoppdraget bør et tema som 

kommunereformen være synlig i lokalavisene, flere synspunkt bør ivaretas og spørsmål bør 

stilles.  
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Det er kodet på totalt ni forskjellige forfattere som tidligere nevnt i metodekapittelet, de jeg 

har valgt å fokusere på er gruppene med klart flest forfattere; innbyggere, lokalpolitikere, 

journalister og lederartikler. Til sammen utgjør disse fire grupperingene 1192 forfattere av 

det totale antallet på 1253 og det gjenstår da 61 artikler som andre forfattere står bak.  
 
De fire største forfatterne 

	
Fig. 1. 7 

 

I fig. 1. 7 ser vi fordelingen av de nevnte fire gruppene fordelt på antall artikler. Det gir et 

klart bilde på at dekningen har hatt stort fokus i regionen i løpet av året. I analysen har det 

blitt kodet på om forfatterne stiller seg negativt, nøytralt eller positivt innstilt til en 

kommunesammenslåing. Videre vil jeg se på hvordan holdningene til tre av fire i figur 6 

stiller seg til en eventuell kommunesammenslåing og hvem som utaler seg. Jeg velger her å 

utelate journalistene i vektingen ettersom nyhetsartiklene har flere kilder som er med på å 

påvirke holdningen til kommunesammenslåingen i de enkelte artiklene. Det blir 

hensiktsmessig å se på debattinnlegg og lederartikler ettersom det i hovedsak er én forfatter 

som står bak artikkelen. Det er unntak der flere står sammen om et debattinnlegg, men i de 

tilfellene er det som regel lokalpolitikere fra samme parti, eller forskjellige grupper som har 

samme oppfatning av en sak og går sammen om å skrive og/eller fremme et debattinnlegg.  
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5.1.1 Privatpersoner i debattinnleggene 
 

Under debattinnlegg er det i analysen kodet etter sjanger, hvem som uttaler seg, og vektingen 

positiv, nøytral eller negativ. I debattinnleggene som er kodet som innbyggere/befolkning er 

det totalt 39 positive, 138 nøytrale og 76 negative. Om som det fremgår av figur 1. 5 så var 

det i opptakten til folkeavstemningene mellom Stavanger, Sandnes og Sola, og Time, Klepp 

og Hå som gjorde det største utslaget på debattinnleggene og den totale dekningen. Det er en 

klar overvekt av negative debattinnlegg i forhold til positive, i særlig grad i Jærbladet med 44 

negative innlegg mot 20 positive. I perioden februar til april 2016 ble 40 av totalt 44 negative 

debattinnlegg publisert i Jærbladet - noe som reflekteres gjennom folkeavstemningen. 

Folkeavstemningen om Jæren kommune ble avholdt 25 april, der befolkningens holdning til 

Jæren kommune ble avklart med en klar margin der Klepp og Hå kommune stemte nei til 

kommunesammenslåing. Time kommune ble det tredje hjulet på vogna i nei-festen med flest 

stemmer for etableringen av Jæren kommune.  

  

5.1.2 Lokalpolitikerne i debattinnleggene 
 

Det er forskjell på å ta ordet selv eller å bli forespurt om en uttalelse. Lokalpolitikere fra de 

forskjellige partiene har forskjellige ståsted og vil fremme sitt budskap, og får de ikke 

gjennomslag i nyhetssakene som kilde så er det debattinnleggene en måte å nå ut til leserne 

av avisene som har dekningsområde i de forskjellige kommunene. Summen av artikler der en 

lokalpolitiker er kodet som forfatter er på 114, av totalt 124 artikler fordelt på alle sjangerne. 

De 114 debattinnleggene har følgende vekting: 33 negative, 40 nøytrale og 41 positive 

innlegg. Dette må naturligvis sees som en konsekvens av hvilke partier som er representert, 

og hva hvilke kommuner, dette kommer jeg mer tilbake til i analysekapittelet. Det er Ap, 

Høyre, Sp og KrF som stiller med henholdsvis 29, 24, 16 og 12 debattinnlegg hver. Jærbladet 

som har det største totale antallet debattinnlegg har også flest ytringer fra lokalpolitikere. 

Lokalpolitikere fra Ap er dem som er øverst når det kommer til å ha en positiv holdning til 

kommunesammenslåingen, med debattinnlegg som bl.a. bærer følgende titler; «Time Ap 

jobber for Jæren kommune» (Jærbladet 1.2.16) og «Klepp Ap sier ja til Jæren kommune» 

(Jærbladet 16.3.16), begge forfatter av lokalpolitikere fra Ap. I motsatt ende er de negatives 

fanebærere Sp, som tradisjonelt sett er mot sentralisering og som fra sentralt hold er imot 

kommunesammenslåinger; «Lokalkunnskap gir mulighet for godt tilpassede løsninger og en 
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effektiv tjenesteproduksjon […] vi har lyktes i å bevare bosetting i alle deler av landet. Dette, 

sammen med geografisk variasjon, gjør at det er riktig å beholde en mangfoldig 

kommunestruktur» (Senterpartiet). Høyre er representert som nummer to av de med negative 

holdninger. Holdningene viser ofte til den enkelte politikers standpunkt, det er synlig der det 

eksempelvis både er positive og negative debattinnlegg fra Høyre på Klepp. Nøytrale 

debattinnlegg viser at lokalpolitikerne ytrer seg men ikke tar klare standpunkt eller vil være 

bombastiske. Jeg vil gå nærmere inn på å prøve og forklare hvorfor fordelingen og vektingen 

er slik den er i kapittel 7.  

 

5.1.3 Lederartikler med leder eller redaktør som forfatter 
 

Her vil jeg se på hvor mange lederartikler som er skrevet i perioden som benyttes som 

analysemateriale. Det er skrevet totalt 76 lederartikler i perioden om 

kommunesammenslåinger som har relevans for kommunene som er med i analysen. I 

motsetning til debattinnleggene til befolkningen og lokalpolitikerne så preger antallet 

nøytrale artikler det totale antallet i mye større grad. Det er totalt 69 nøytrale artikler, tre 

negative og fire positive. Lederartiklene skal reflektere avisens meninger, og det er ikke et 

særlig stort antall klart definerte meninger på lederplass i analysematerialet. Avisene 

Gjesdalbuen, Sandnesposten og Solabladet har de eneste klart negative lederartiklene, og 

Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis er de eneste avisene som har noen klart positive 

lederartikler. Potensielle grunner til de ulike synspunktene vil jeg komme nærmere inn på i 

analysen.  

 

5.1.4 Kilder i nyhetssakene 
 

Som tidligere nevnt fant Allern (2001a) i sin undersøkelse av nyhetsdekningen i ti aviser at 

elitekilder er sterkt representert i nyhetsdekningen. I min undersøkelse blir denne hypotesen 

nok en gang bekreftet, der antallet lokalpolitikere utgjør over 80 prosent av det totale 

kildegrunnlaget der privatpersoner stod for omtrent 19 prosent av kildegrunnlaget. Dette vil 

jeg komme mer tilbake til analysekapittelet som følger.  

 

Som figur 1. 8 viser så har lokalpolitikerne, med Høyre øverst, klart flest kilder i avisenes 

nyhetsdekning i innsamlingsperioden, etterfulgt av innbyggere.  
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Fig. 1. 8 

 

Ordførerne i kommunene som er med i analysemateriale har følgende partitilhørighet:  

 

Stavanger, Høyre. 

Sandnes: AP. 

Sola, Høyre. 

Randaberg, AP. 

Time, Høyre. 

Klepp, Høyre. 

Hå, KrF. 

Gjesdal, AP.  

Det er dermed et forståelig, og ikke særlig overraskende, kildegrunnlag i nyhetssakene. 

Dekningen viser et naturlig utvalg av kilder ettersom uttalelser og informasjon fra de 

makthavende partiene i stor grad er Høyre, AP og KrF. SP er en del av opposisjonen, og er 

prinsipielt imot kommunesammenslåing, og blir derfor også sentral den av kildegrunnlaget.  
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5.1.5 Antall kilder i nyhetssakene 
 

I analysemateriale er det kodet på hvor mange kilder som er representert per artikkel. Som 

tidligere nevnt blir ikke artikler som kun inneholder én kilde sett på som god journalistikk. 

Allikevel er det sånn at store deler av journalistikken bare benytter seg av én kilde.     

 
Tabell 3: Antall kilder per artikkel i nyhetssakene 

 
Fig. 1. 9 

Som vi ser i fig. 1.9 så er store deler av journalistikken basert på enkildejournalistikk. Det er 

store forskjeller mellom avisene når det kommer til antall journalister, arbeidsmetoder, antall 

artikler og tid som spiller inn på hvor mange kilder de enkelte avisene har per artikkel. Her er 

det to aviser som skiller seg klart ut; Sandnesposten og Rogalands Avis, med henholdsvis 50 

prosent og 50,1 prosent av den totale nyhetsdekningen bare har benyttet seg av bare en kilde. 

De resterende fem avisene er jevnere og varierer fra lavest antall enkildesjournalistikk med 

21 prosent i Gjesdalbuen, til høyest med 34,5 prosent i Jærbladet. Gjesdalbuen er den klart 

minste avisen, men også den som har størst antall artikler med to kilder med 42,1 prosent, sett 

i sammenheng med antall artikler.    
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5.1.6 Temaomtale 
 

I dette kapittelet vil jeg videre fokuseres på temaomtalen i mediedekningen. 

I mars 2014 la ekspertutvalget for kommunereformen frem en delrapport som la grunnlaget 

og etablerte kriterier som skulle være veiledende gjennom kommunereformen. I punkt 8, 

utvalgets kriterier og anbefalinger (Vabo-utvalget, 2014b, s. 127-128) legges det frem fire 

samfunnsmessige hensyn og foreslåtte kriterier som kommunene skal ivareta; tjenesteyting, 

myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokratisk arena.   

 
Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire 

roller og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som 

strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og anbefales som grunnlag for å vurdere 

kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur. (Vabo-

utvalget, 2014b, s. 129).  

 

I rapporten er det ti punkter som skal være kriteriegrunnlaget for en god kommunestruktur. 

Disse ti punktene er bakteppet for temaomtalen, men etter testkoding har jeg laget en ny og 

utvidet temaoversikt for å fange opp elementer som ikke blir oppfattet i den opprinnelige 

oversikten. For komplett oversikt over temagrunnlag, se kodeboken i vedlegg 1.   

 

 

5.1.7 Temaomtale i debattinnleggene: Innbyggere 

 
Privatpersoners temaomtale er representert gjennom debattinnleggene der de står som 

forfattere. Jærbladet har flest debattinnlegg kodet som privatpersoner gjennom året med sine 

97, der SA har totalt 79 debattinnlegg som er kodet som innbyggere/privatpersoner. Det går 

dermed an å anta at de er representert innenfor flest temakategorier. De resterende avisene 

har mellom 1-15 debattinnlegg som er kodet på debattinnlegg blant innbyggere, og som vi ser 

i figur 6 så er det stor spredning om hva som opptar debattantene i befolkningen. Det er de 

nære tilbudene som er viktige jevnt over for privatpersoner i kommunene. Fokus på lokal 

identitet, primærnæringen, barnehage/grunnskole, omsorgsnæringen, intensjonsavtale og 

administrasjon er temaer som opptar befolkningen i stor grad i debattinnleggene.  
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Temaomtale: Innbyggere 

	
Fig. 1. 10 (SA =Stavanger Aftenblad. RA= Rogalands Avis) 

 

5.1.8 Temaomtale i debattinnleggene: Lokalpolitikere 
Lokalpolitikere har gjennom min undersøkelse vist seg å utgjøre den største kildegruppen til 

journalistene. I temaomtalen har jeg valgt å se på artikler der lokalpolitikere har stått som 

forfattere, i all hovedsak gjennom debattinnlegg. Samme temaer preger omtalene til 

lokalpolitikerne som privatpersonene i stor grad. Det er de samme seks kategoriene som også 

kommer høyest oppe på listen: lokal identitet, barnehage/grunnskole, intensjonsavtale, 

omsorgsnæringen, primærnæringen og administrasjon.   
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Temaomtale med lokalpolitikere som forfattere

 
Fig. 1. 11 (SA =Stavanger Aftenblad. RA= Rogalands Avis) 

 

5.1.9 Temaomtale i nyhetssakene  
Her er der kodet på artikler der journalister har stått som forfattere, hovedsakelig representert 

gjennom nyhetssaker og notiser som til sammen utgjør 87,3 prosent av journalistenes 

dekning. Journalistene skiller seg fra de to foregående forfatterne gjennom en omfattende 

omtale av intensjonsavtalen som tema. Journalistene har en rolle der de skal informere 

innbyggerne om politiske og samfunnsmessige endringer, og når det kommer til 

kommunesammenslåingen er intensjonsavtalene sentrale i debatten og samtalene om 

potensielle nye kommuner. De nære sakene som lokal identitet, barnehage/grunnskole, 

primærnæringen og omsorgsnæringen er også på journalistenes dagsorden. Dette blir en 

naturlig selvfølge ettersom kildegrunnlaget primært består av lokalpolitikere og innbyggere i 

kommunene, og som vi har sett er dette noe som opptar leserne i stor grad i debattinnleggene. 

Det kan være betimelig å tenke at medienes dagsorden påvirker de andre forfatternes 
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dagsorden. Avisene fungerer som en portvakt i debattinnleggene og kan være med på å forme 

eller ramme inn sakene etter hva de mener er sentralt i en tematisk nyhetsramme. 
 
 
Temaomtale der journalister står som forfattere  

	
Fig. 1. 12 (SA =Stavanger Aftenblad. RA= Rogalands Avis) 

 

5.1.10  Temaomtale i lederartiklene 
 

I temaomtalen i lederartiklene er det ledere eller redaktør av avisen står som forfatter. I likhet 

med temaomtalen vi så hos både innbyggerne og lokalpolitikerne så bærer også lederartiklene 

størst preg av temaet lokal identitet. Temaene intensjonsavtale, barnehage/grunnskole og 

omsorgsnæringen er også tydelige temaer som omtales på lederplass.  
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Temaomtale i lederartiklene1. 

	
Fig. 1. 13 (SA =Stavanger Aftenblad. RA= Rogalands Avis) 

 

 

5.1.11  Oppsummert om temaomtale 
 

Innbyggerne, lokalpolitikere og redaktører (på lederplass) omtaler i stor grad samme temaer, 

noe kan tyde på medias dagsordenmakt og hvordan saken bærer preg av en episodisk ramme 

der omtale av enkelte temaer har større fokus enn andre. Innbyggerne og lokalpolitikerne har 

et klart fokus på lokal identitet og det nære. Noe som er med på å prege debatten, som jeg 

kommer videre inn på og eksemplifiserer i neste kapittel om de forskjellige forfatternes 

ytringer. Som tidligere nevnt så skriver Aardal, Krogstad og Narud (2004) at mediene ikke 

skriver noe om hvilke meninger leserne skal ha, men at de gjerne legger føringer for hva de 

skal mene noe om.  

																																																								
1	Her har jeg fjernet kategoriene; kollektivtransport, lokalpolitisk deltakelse, relevant 
kompetanse, rusomsorg og VGS ettersom de ikke ga noe utslag i datainnsamlingen.   
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6 Analyse 
 

Fokuset i dette kapitelet blir å knytte sammen problemstillingene og teori, for dermed å 

belyse oppgavens hovedhensikt som er å kartlegge mediedekningen av 

kommunesammenslåingen på Jæren i 2016. Jeg vil videre se på funnene fra forrige kapittel, 

og se nøyere på hvordan omfang, sjanger, kilder og forfattere er presentert og vinklet.     

 

6.1 Omfang 
 

Mediedekningen av kommunesammenslåingen på Jæren må sies å ha vært tilstedeværende i 

stor grad når vi ser på omfanget på 1272 artikler fordelt på syv avises i løpet av ett år. Hadde 

vi fordelt mengden artikler likt på alle avisene hadde vi endt opp med nærmere 182 artikler 

hver, eller nærmere 0,5 artikler per dag. De eneste avisene i utvalget som kommer ut «hver 

dag», dvs. bortsett fra søndager er regionsavisen Stavanger Aftenblad og nummer-2-avisen i 

Stavanger, Rogalands Avis. De andre avisene går fra én til tre aviser per uke. Dette 

reflekteres også gjennom den totale nasjonale dekningen av kommunesammenslåingen, endte 

opp som neste mest omtalte sak i 2016.  

 

6.1.1 Forfattere – hvem kommer til orde, og ønsker de en 

kommunesammenslåing?   
 

Når det kommer til hvem som kommer til orde i innsamlingsperioden er det kodet på forfatter 

og vektet på om de er negativt, nøytralt eller positivt innstilt til en kommunesammenslåing. 

Jeg har tidligere sett på hvor mange som kommer til orde overordnet, men vil videre i dette 

kapittelet se på avisene hver for seg. Forfattere er som tidligere nevnt kodet på følgende: 

redaksjonelt: leder, redaksjonelt: journalist, innbyggere, lokalpolitikere, politikere på 

nasjonalt nivå, forsker/ekspert, organisasjoner og andre. Fokuset fra forrige kapittel 

fortsetter også her, som betyr at forfatterkategoriene redaksjonelt: leder, redaksjonelt: 

journalister, innbyggere og lokalpolitikere får størst fokus ettersom de står for mesteparten av 

analysematerialet og det er dermed et mer representativt utvalg og materiale å ta tak i. 

Journalisten er den forfatteren som står for det største materialet, men jobben til journalisten 



	 47	

innebærer å få utsagt og meninger fra kilder, så vektingen på nyhetssaker går over til å bli et 

generelt bilde på hvordan «stemningen» og meninger er representert i avisen, men ikke 

journalistens egne meninger. Journalistene står alene som forfatter i sjangrene redaksjonell 

kommentar og kronikk, her er det rom for å finne ut hva journalistene selv mener.  

 

6.1.2 Privatpersoner i debattinnleggene 
 

Privatpersoner kommer til orde flest ganger totalt sett av alle forfatterne det er kodet på i 

analysen. I tabellene som følger har jeg sett på hvilke kommuner privatpersonene som er 

representert i debattinnleggene kommer fra. Det kan være et poeng å se på dette i lys av 

lokaldemokratiet for å se om privatpersonene representerer kommunen og dekningsområde til 

avisene.  

 
Tabell 4 viser vektingen av privatpersoner i debattinnleggene totalt sett, i prosent. 
Avis Negativt Nøytralt Positivt 

Bygdebladet 20,00 % 60,00 % 20,00 % 

Gjesdalbuen 50,00 % 50,00 % 0,00 % 

Jærbladet 42,31 % 38,46 % 19,23 % 

Rogalands Avis 27,78 % 50,00 % 22,22 % 

Sandnesposten 20,00 % 66,67 % 13,33 % 

Solabladet 50,00 % 25,00 % 25,00 % 

Stavanger Aftenblad 16,48 % 74,73 % 8,79 % 

Prosent av dekningen 

totalt 29,84 % 54,84 % 15,32 % 

 

Det som preger debattinnleggene fra innbyggerne er et generelt mer negativt vektet materiale 

enn positivt. Mathisen (2010, s. 31) skriver at lokalavisen «handler om følelse av trygghet og 

felleskap, mulighet til identifikasjon og opplevelsen av å være en del av en større 

sammenheng». Debattinnleggene er én av måtene en privatperson i en, ofte mindre 

kommune, kan komme til orde og være med på å skape samhold. Lokalavisene er en «trygg 

havn», den er i større grad med på å skape en følelse av å kjenne seg igjen i saken, om temaet 

som tas opp, samt vite at det i all hovedsak er noen som bor i din kommune eller nærområde 

som ytrer seg. De fleste kommunene i denne undersøkelsen har én lokalavis, utenom 

Stavanger som har en regionsavis og en nummer to-avis. Stavanger Aftenblad og Rogalands 
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Avis er særtilfeller ettersom førstnevnte er en regionavis, og sistnevnte har et Stavangerfokus.  

 

Tabellen viser at privatpersoners meninger er splittet, men at det er et klart flertall som heller 

i en negativ retning enn i en positiv, omtrent dobbelt så mange. Dette bekrefter resultatet i 

folkeavstemmingene kun Stavanger og Time kommunes befolkning stemte ja til 

kommunesammenslåing. De andre seks kommunene stemte klart og tydelig nei. Videre vil 

jeg se på om lokaldemokratiet er ivaretatt med å se på om befolkningen tar til orde i avisen 

som skal representere deres nærområde, og avisen som er deres lokalavis. I denne 

undersøkelsen får Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis som en noe mer spesiell rolle 

ettersom de er henholdsvis en regionavis med et større dekningsområde enn de øvrige 

avisene, og en nummer 2-avis med et Stavangerfokus. De resterende lokalavisene i analysen 

har som oppgave å ivareta interessene til et avgrenset område. Det er derfor interessant å se 

om befolkningene i de forskjellige kommune ytrer seg og er tilstede som kilder i lokalavisen.  

 

6.1.3 Innbyggere i debattinnleggene: Jærbladet 

 
Jærbladet har vært den avisen i undersøkelsen som har hatt totalt flest debattinnlegg, og det er 

en avis der vi kan se at negative debattinnlegg preger innleggene til privatpersonene i tabell 

7. 

 
Tabell 7 viser antall privatpersoner og deres holdninger til kommunesammenslåingen i Jærbladet. 
Kommunetilhørighet Negative Nøytrale Positive Totalt antall 

Klepp 16 19 6 41 

Time 11 9 3 23 

Hå 11 6 6 23 

Ikke mulig å kode 4 4 2 10 

Sandnes 1 1 1 3 

Andre 1 1 1 3 

Randaberg 0 0 1 1 

Totalt antall 44 40 20 104 

 

Det er nesten utelukkende debattanter som kommer fra Klepp, Time og Hå. Debattantene vil 

med dette kunne sies å gjenspeile avisens dekningsområde ettersom det er nettopp de tre 
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kommunene avisen har som mål å dekke. De når ut og skaper debatt i avisen og 

privatpersonene i kommunene ytrer seg i større grad enn i regionavisen Stavanger Aftenblad. 

Det er totalt ti debattinnlegg fra privatpersoner fra Klepp og Time til sammen i Stavanger 

Aftenblad som vi kommer til å se i neste tabell, og dette tyder på at befolkningen i Jærbladets 

dekningsområde velger å ta debatten der enn i regionsavisen. Det er nærere, og det når ut til 

dem det omhandler. Den 2. mars 2016 publiseres et debattinnlegg som trekker frem de 

positive sidene med overskriften «Jæren kommune – meir enn berre tal» der det fremgår 

følgende: «Ja til Jæren kommune handlar om å skapa eit betre kommunalt tenestetilbod, 

sterkare fagmiljø i kommunen, eit sterkt lokaldemokrati, styrka jordvern og næringsutvikling, 

mellom anna.». Nei-siden, som viser seg å være den klart sterkeste, har blant annet følgende 

argument i debattinnlegget med overskriften «Kommunereforma og nærdemokratiet» datert 

4. mars 2016:  

 
Eg ser mange grunnar til å seie nei til Jæren kommune, men det mest avgjerande for meg er at 

nærdemokratiet truleg vert svekka og det vert større avstand mellom politikarar og innbyggjarar. 

Dette er ikkje berre basert på tru. Dersom ein ser til Danmark, så er det akkurat det som har skjedd 

etter deira kommunalreform i 2007. Sitatet nedanfor er henta frå «Kommunalreform har udfordret 

det lokale demokrati», i DenOffentlige.dk, 18.09 2013. «Afstanden mellem borgere og 

lokalpolitikere er vokset med kommunesammenlægningerne, vurderes det i ny rapport. Større og 

færre kommuner har gjort det sværere at udøve demokrati lokalt og sikre dialog mellem borgerne 

og lokalpolitikerne i Danmark. 

 

Det henvises her til kommunereformen i Danmark, og innsenderen er skeptisk til en 

sammenslåing basert på negative eller blandede erfaringer derfra, samt at nærdemokratiet står 

i fare for å bli svekket. Erfaringer fra Danmark viser at troen på lokalpolitikerne har gått ned i 

årene etter den ble innført, og det er uenigheter mellom departementer og kommunalforskere 

på om det har blitt en positiv endring (Horrigmo, 2013).  
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6.1.4 Innbyggere i debattinnleggene: Stavanger Aftenblad 

 
Tabell 8 viser antall privatpersoner og deres holdninger til kommunesammenslåingen i Stavanger Aftenblad. 
Kommunetilhørighet Negative Nøytrale Positive Antall 

totalt 

Stavanger 1 22 3 26 

Sandnes 3 14 3 20 

Ikke mulig å kode 5 10 1 16 

Andre (Ryfylke etc.)   7 1 8 

Klepp 2 4  6 

Randaberg  5  5 

Sola 1 3  4 

Time 2 2  4 

Finnøy  1  1 

Gjesdal 1   1 

Totalt antall 15 68 8 91 

 

Stavanger Aftenblad har som eneste regionsavis i undersøkelsen et større ansvar for å ivareta 

regionale interesser og få frem flere stemmer enn en mindre lokalavis. Omtrent alle 

kommunene på Jæren er representert i avisen, fra Randaberg og Finnøy i nord til Time og 

Klepp i sør. Privatpersonene fra Stavanger er de som naturligvis er representert i størst grad i 

debattinnleggene, med nabokommunen og nabobyen Sandnes som nummer to. Spørsmål som 

dukker opp er hvorfor privatpersoner fra Sandnes er representert i så stor grad som de er? Her 

kan det nytte å se på noen eksempler fra datamaterialet for å få en bedre innsikt i hva 

privatpersoner fra Sandnes ytrer seg om i debatten i Stavanger Aftenblad.    

 

I et debattinnlegg fra 20. mai 2016 skrevet av en privatperson fra Sandnes med overskriften 

«Hvorfor så ivrige, Stavanger» står det blant annet følgende:  

 
[…] alt av spørreundersøkelser blant sandnesgauker og solabuer peker mot et rungende NEI, NEI, 

NEI til å bli bydeler i Stavanger. 

Men hvordan agerer «storebror» da? Jo, så er plutselig Finnøy og Strand i skuddet hos siddisene. 

Det byr på store vansker å se noen klar retning, strategi og fusjonsgevinst à la Sandnes/Sola-linjen 

i denne vendingen. 
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Dette er en noe negativ og ambivalent holdning til Stavanger, som fremstilles som en 

arrogant «storebror» som er ute etter å slå seg sammen med noen, samme hva. Og i dette 

innlegget viser skribenten at Stavanger er vanskelige å ta helt på alvor når de like så gjerne 

kan slå seg sammen med andre kommuner nordover i Ryfylke som med Sandnes og Sola.  

 

I et debattinnlegg fra 19. mars 2016 skrevet av en privatperson fra Sandnes med overskriften 

«Sandnes - ja, de Sandnes - ka e’ det med de?» der skribenten avslutter med følgende:  

 
Jeg vet at Stavangers politikere selvsagt er for demokrati, i likhet med folk flest. Men når det 

gjelder lokaldemokrati, synes det som om toleransen av og til begrenses til det som er best for 

Stavanger. Dette er kanskje noe av forskjellen mellom politikerne i Sandnes og politikerne fra 

Stavanger? Jeg bare stiller spørsmålet! 

 

Nok en gang en ytring som stiller spørsmål med om Stavangers politikere og politikk vil 

gagne dem, med lite hensyn til kommunene rundt. Fra eksemplene kan vi se for oss et større 

nasjonalt perspektiv, de store kommune vil favne over de små. Sandnes er ikke en liten 

kommune, men en middels stor kommune. Dette gjør det enda vanskeligere for befolkningen 

i Sandnes å befinne seg i at Stavanger tar lett på tanken om en potensiell sammenslåing.  

 

6.1.5 Innbyggere i debattinnleggene: Sandnesposten 

 
Tabell 9 viser antall privatpersoner og deres holdninger til kommunesammenslåingen i Sandnesposten. 
Kommunetilhørighet Negative Nøytrale Positive Antall totalt 

Sandnes 2 9 1 12 

Randaberg   1 1 

Ikke mulig å kode 1   1 

Andre  1  1 

Totalt antall 3 10 2 15 

 

Sandnesposten er en relativt liten lokalavis med Sandnes som sitt primære dekningsområde. 

Ettersom Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis også har Sandnes som sitt dekningsområde 

kan vi se at det er publisert flere debattinnlegg fra privatpersoner i Sandnes i Stavanger 
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Aftenblad enn i Sandnesposten. Debatten handler i stor grad om lokalidentitet, og om 

forholdet til Stavanger. I et positivt vinklet debattinnlegg skrevet av en privatperson fra 

Sandnes med overskriften «Kommunesammenslåing» datert 21. april 2016 fremgår følgende: 

 
Skulle man tro flertallet av Sandnes’ politikere, så sitter det i Stavanger en gjeng politiske gribber 

hvis fremste ønske er å overta Sandnes med hud og hår. Slik er det ikke. En ny storkommune vil 

skape en ny politisk situasjon med nye politiske muligheter og utfordringer. Hvis det er slik at 

politikere i Sandnes tror at de ikke kan gjøre seg gjeldende i en storkommune, så har vi ikke bruk 

for dem her, heller. En større kommune kan gi et kraftigere og mer kompetent politisk miljø enn 

det vi har i dag. 

 

Dette er et åpnere og mer imøtekommende debattinnlegg som erkjenner konflikten og 

forskjellene det strides mellom, men som på tross av dette ønsker en kommunesammenslåing. 

Stavanger-ambivalensen er tydelig i debattinnleggene fra innbyggerne i Sandnes, både de 

publisert i Stavanger Aftenblad og de i Sandnesposten. Et negativt vektet debattinnlegg datert 

19. april 2016 med overskriften «Alene er vi sterkere!» viser et negativt vinklet syn på en 

sammenslåing med Stavanger:  

 
Vi i Sandnes har ikke mange positive opplevelser sammen med Stavanger, om noen i det hele tatt. 

Mantra for Stavanger-politikerne har alltid vært å kare mest mulig til Stavanger og gi blaffen i 

resten av fylket. […] Det vi ikke ønsker er å være med på, er å nedbetale Stavangers store gjeld, 

så derfor stemmer vi nei til sammenslåing med Stavanger. 

 

Også i innlegg som er kodet som nøytral, altså hverken en sterk motstander eller pådriver av 

en kommunesammenslåing har et ståsted om en sammenslåing med Stavanger som i 

innlegget fra 26. april 2016 med overskriften «Sammenslåinger av kommuner»:  

 
[…] jeg og flere andre innbyggere i Sandnes gjerne kan tenke oss å slå oss sammen med andre 

kommuner, men at det er Stavanger kommune vi ikke ønsker å bli slått sammen med. Stavanger 

er en storby vi har lite til felles med. Vi er mer beslektet med jærbuen […] Det nye alternativet 

med Gjesdal, Forsand og Bjerkreim er spennende og jeg tror ikke innbyggerne i disse kommunene 

ville følt seg «oppspist» av Sandnes, slik vi ville følt oss «oppspist» av Stavanger. 

  
I dette innlegget som i flere andre innlegg går det frem at en kommunesammenslåing ikke er 

utelukket, men alternativet å bli slått sammen med Stavanger ikke er et reelt alternativ. Det 

handler her om identitet, som det står i innlegget. Det bærer preg av at i Stavanger så er det 
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en «storbymentaliteten», og at kommunene lenger sør på Jæren ikke kan identifisere seg med 

det ettersom byene er mindre, og de har et mer landlig preg, særlig sør for Sandnes.  

 

6.1.6 Innbyggere i debattinnleggene: Solabladet 
 
Tabell 9 viser antall privatpersoner og deres holdninger til kommunesammenslåingen i Solabladet 
Kommunetilhørighet Negative Nøytrale Positive Totalt 

antall 

Sola 4 2 2 8 

 

Det er ikke mindre enn overraskende at det er såpass få debattinnlegg fra privatpersoner fra 

Sola, både i Solabladet, men også i Stavanger Aftenblad og i andre aviser i regionen. Sola er 

den kommunen som har størst prosentandel av befolkningen som stemte nei i 

folkeavstemningen med over 80 prosent. En del av forklaringen kan være at politikerne i Sola 

har hatt klar tale om at Sola klarer seg best alene. Ordfører i Sola, Ole Ueland (Høyre) var en 

uttalt motstander av kommunesammenslåingen, men etter flere samtaler og møter med 

ordførerne fra Stavanger og Sandnes så snudde Ueland i saken, og gikk fra motstander til 

forkjemper av en kommunesammenslåing. Dette gjør noe med innbyggerne i Sola, som 

gjennom en lengre periode har hatt en ordfører med en klar mening, men som «over natten» 

gjør en helomvending.  

 

Med overskriften «Sjokket i kulturhuset» står følgende på trykk i et debattinnlegg fra 21. april 

2016, (Christine Sagen Helgø er ordfører i Stavanger):  

 
Jeg har alltid innbilt meg at det var Sagen Helgø som var ivrigast på å få med Sola og Sandnes i 

ein storkommune, heilt til eg var på møte i kulturhuset 12. april. 

Frå talarstolen blei det opplyst om at det vår eigen ordførar som tok initiativ til å få Sola inn i 

Stavanger. Ja, den same ordføraren som før valget var «skeptisk» til samanslåing. 

 

Altså på bare eit par månadar så skifta han standpunkt. Synd det ikkje er lov å skrive ut nyvalg. 

Heldige Sandnes som har ein patriot som ordførar!  

 

I et kort og konsist debattinnlegg datert 23. mars 2016 med overskriften «Sola – Stavanger – 

Sandnes» står det følgende:  
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Dette er en kommentar til Ole Ueland som kom ut av skapet og sa «ja» til 

kommunesammenslåing. Det mistet han mange velgere på. Blir det ja, flytter vi til en annen 

kommune. 

 

Disse debattinnleggene viser en tydelig skuffelse over at en politiker endrer mening midt i en 

«valgkamp» om en potensiell sammenslåing der det innad i kommunene er forskjellige 

grupperinger som er for eller imot. Solabladet viser her at det ikke alltid er like sort-hvitt i en 

sammenslåingsprosess der heller ikke lokalpolitikerne er helt sikre på hva som er best for 

kommunen sin. Ordfører Ueland er i debatten om en potensielt ny Nord-Jæren kommune i en 

særstilling ettersom ordførerne i Stavanger og Sandnes har vært klokkeklare i sine meninger 

gjennom hele prosessen, én for og én imot.  

 

 

6.1.7 Innbyggere i debattinnleggene: Rogalands Avis 
 
Tabell 9 viser antall privatpersoner og deres holdninger til kommunesammenslåingen i Rogalands Avis. 

Kommunetilhørighet Negative Nøytrale Positive Totalt 

antall 

Ikke mulig å kode 4 6 3 13 

Stavanger  1 1 2 

Gjesdal  1  1 

Sandnes 1   1 

Randaberg  1  1 

Totalt antall 5 9 4 18 

 

Rogalands Avis, til tross for navnet, dekker i realiteten et mer begrenset område. Dekningen 

mest sentrert mot Stavanger-området, og det er primært Stavanger og Sandnes som virker å 

være i fokus. Debattinnleggene i Rogalands Avis inkluderer også deres «På Tråden», som er 

korte innlegg som kan sendes inn via SMS eller epost. Disse har blir kodet som debattinnlegg 

ettersom det primært er Rogalands Avis som har en utstrakt bruk av denne typen 

«debattsider». Debattinnleggene er kodet som ikke mulig å kode representerer 13 av 18 

innlegg. Det er anonymisert, og stiller ikke de samme kravene som ordinære debattinnlegg. 

Dette reflekteres også i språket som i all hovedsak er skrevet på dialekt, med innslag av SMS-

språk.   
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Et eksempel på debattinnlegg av typen På tråden publisert 27. april 2016 med overskriften 

«Sammenslåing» illustrerer dette:  

 
Jærbuene seie nei te sammenslåing – for någen fjols. Det e vel ikkje å venta aent enn at det går 

samma veien her på såkalte «Nord-Jæren», møje takket være Sandnes-gjengen. Eg ble så sure på 

folk så ikkje makte å tenka med håvet, men bare går itte hjertet.  

 

Dette innlegget og flere andre i samme kategori kan tyde på at saklige og mer målrettede 

debattinnlegg publiseres i Stavanger Aftenblad, men korte anonyme innlegg med et mer 

upolert utrykk publiseres i Rogalands Avis. Rogalands Avis blir dermed en demokratisk 

arena for frie ytringer som gjerne fanger opp dem som ikke hadde publisert et mer seriøst og 

velformulert innlegg i en annen avis, men som blir en del av den totale diskursen rundt 

kommunesammenslåingen allikevel. Dermed blir arenafunksjonen i samfunnsoppdraget 

representert på en annen måte en gjennom mer typiske debattinnlegg.  

 

6.1.8 Innbyggere i debattinnleggene: Bygdebladet 
 
 
Tabell 10 viser antall privatpersoner og deres holdninger til kommunesammenslåingen i Bygdebladet. 
Kommunetilhørighet Negative Nøytrale Positive Totalt 

antall 

Randaberg 1 4 2 7 

Rennesøy 1 2  3 

Totalt antall 2 6 2 10 

 

Bygdebladet har Randaberg og Rennesøy som dekningsområde, der Randaberg er den største 

kommunen, og det er derfor et naturlig at det er innbyggere fra kommunene som tar til orde i 

debattinnleggene. Randaberg hadde ulikt andre kommuner i undersøkelsen ingen 

folkeavstemning i forbindelse med kommunesammenslåingen, men avholdt en rådførende 

innbyggerundersøkelse der 1000 personer over 16 år ble oppringt for å si sin mening om en 

potensiell sammenslåing med Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy, (omtalt som Utsteinalternativet) 

eller om Randaberg skal bestå som egen kommune. Rennesøy hadde en folkeavstemning 

1.juni 2016.  

 

I et debattinnlegg publisert 4. februar 2016 med overskriften «Politikerne bør ta til fornuften» 
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fremgår følgende:  

 
Gi innbyggerne i Randaberg kommune anledning til å si sin mening gjennom en folkeavstemning 

[…] Mitt spørsmål til ordfører og lederne av de politiske partiene i Randaberg er om ingen av dere 

er kompetente til å stå fram og forsvare deres syn på kommunesammenslåing. I andre kommuner 

er det ordfører eller partiledere som svarer pressen. I Randaberg er det rådmannen som er 

talsmann for kommunen i denne saken. 

  

Det er en rød tråd gjennom debattinnleggene publisert i avisen med et klart fokus på 

folkeavstemningen, eller fraværet av en folkeavstemning på Randaberg.  

Dette inntrykket finner vi også i et debattinnlegg publisert 2. juni 2016 med overskriften 

«Folkeavstemmning i Randaberg»:  

 
Vi trenger politikere som lar folket i bygda få si sin mening ved folkeavstemming og ikke 

gjennom telefonoppringning. Innbyggerne har rett som borger til å si sin mening i en så viktig sak 

på en ryddig måte.  

 

Det er innlegg som ikke handler om misnøyen med at det ikke ble en folkeavstemning på 

Randaberg, men det preget innleggene i stor grad Bygdebladet ble en arena der innbyggerne 

kunne ytre seg om det de mener er feilslått politisk taktikk og tilnærming til innbyggerne i 

kommunen.    

 

6.1.9 Innbyggere i debattinnleggene: Gjesdalbuen 

 
Tabell 7 viser antall privatpersoner og deres holdninger til kommunesammenslåingen i Gjesdalbuen.  
Kommunetilhørighet Negative Nøytrale Positive Antall totalt 

Gjesdal 1 1  2 

Totalt antall 1 1  2 

 

Gjesdal kommune hadde i likhet med Randaberg ingen folkeavstemning, men en rådførende 

innbyggerundersøkelse som ble avholdt i uke 8 og 9 i 2016. Gjesdal har vært en kommune 

som i tillegg til å bli dratt mot Sandnes og andre kommuner på Jæren også har sett mot 

Dalane mot blant annet Bjerkreim og Sirdal.   
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I et debattinnlegg publisert 7. April 2016 med overskriften «Ja til lokaldemokrati» står det 

blant annet følgende:  
 

[…] Frykta blant innbyggarane er at dette vil bli pressa over hovudet på oss utan me vil det eller 

ikkje. Slik ein les i media trur ein at samanslåingar er godkjent og vedtatt i Dalane, på Jæren, i 

Stavanger og på Hauglandet. Dette er ikkje sant. Folket ynskjer det ikkje. Kvifor velja vekk noko 

ein veit fungerer med noko kostbart og ukjent?  

 

Debatten om kommunesammenslåingen i Gjesdalbuen har vært svært begrenset, dette kan 

henge sammen med at avisen kommer ut én gang i uken.   

 

6.1.10  Oppsummering av privatpersoners deltakelse i debattinnleggene 

 

For å trekke inn kapittel 2 så oppleves alle avisene å legge til rette for at arenafunksjonen i 

samfunnsoppdraget blir ivaretatt. Det er stor forskjell i deltakelse fra befolkningen i de 

forskjellige avisene. Forskjellene kan forklares med at avisutvalget har et stort spenn i antall 

utgivelser og dekningsområde som omtales i kapittel 1. Som det går frem av 

debattinnleggene, igjen i varierende grad, så har befolkningens dagsorden blitt reflektert av 

medias dagsorden når det kommer til omtale av kommunesammenslåingen. Det er former for 

episodiske innramminger som gir utslag i debattinnleggene blant privatpersonene. Det 

fokuseres gjerne på et bestemt problem, eller en bestemt handling debattantene er uenige eller 

enig i.  

 

I de minste lokalavisene som er med i undersøkelsen er den episodiske innrammingen 

tydeligere enn i en regionsavis som Stavanger Aftenblad. Eksempelvis så er debattinnlegg i 

Solabladet preget av ordfører Ole Uelands snuoperasjon der han velger å stå frem som en 

forkjemper for en eventuell sammenslåing, der han tidligere var klart imot. I Bygdebladet er 

deler av fokuset rettet på hvorfor ikke også Randaberg kommune skal avholde en 

folkeavstemning når det blir gjort i nabokommunene. Sandnesposten har debattinnlegg som i 

noen grad preges av et fokus på hvorfor Stavanger absolutt skal slå seg sammen med dem. 

Som jeg kommer inn på i neste del, om lokalpolitikerne som kilder, så kan vi se i oversikten 

at AP har klart størst synlighet i Sandnesposten, og ordføreren i Sandnes Stanley Wirak har 

gjennom hele perioden vært klar på at han ikke ønsker noen sammenslåing med Stavanger. 

Den politiske dagsorden reflekteres også gjennom privatpersoners debattinnlegg.  
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Rogalands Avis skiller seg noe ut, som tidligere nevnt, med at debattinnleggene i stor grad er 

preget av en enklere form for debattinnlegg med deres på tråden-sider. Her er det innlegg 

som bærer et større preg av å være spontane og mindre gjennomtenkte enn i resten av 

avisutvalget. Rogalands Avis ivaretar lokaldemokratiet på en mindre åpenbar måte, men som 

tidligere nevnt inkluderer dem som sannsynligvis ikke hadde publisert et debattinnlegg hvis 

kravene var større. Med denne formen fanges gjerne stemmer som man ellers finner i 

avisenes kommentarfelt på internett. I Stavanger Aftenblad er debatten noe mer nyansert og 

avisen har det største antallet nøytralt vektede debattinnlegg med få innlegg som er negative 

eller positive.  

 

6.2 Analyse: Lokalpolitikere i debattinnleggene pluss 

vekting 
 

I analysematerialet som omhandler lokalpolitikere har enkelte artikler blitt skrevet av flere 

forfattere. I den totale oversikten blir disse kodet som én forfatter, men i oversikten per avis 

representeres alle som står som forfatter i artikkelen, partitilhørighet og hvilken kommune 

partiet representerer.  

 

6.2.1 Lokalpolitikere i debattinnleggene: Jærbladet 
 
 
Tabell 11 viser antall lokalpolitikere med partitilhørighet, kommunetilhørighet og holdning til 
kommunesammenslåingen i Jærbladet. 
Partitilhørighet Negative Nøytrale Positive Totalt antall 

Høyre, Klepp 3  5 8 

Høyre, Hå  2 11  13 

Høyre, Time    2 2 

FrP, Klepp 1   1 

FrP, Hå   1 1 

KrF, Hå  1 2 3 

KrF, Time   2 2 

Krf, Klepp 1 1 4 6 

Ap, Time  1 3 4 
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Ap, Klepp   6 6 

Ap, Hå   2 2 

Sp, Time 2   2 

Sp, Klepp 2 1  3 

Venstre, Klepp   1 1 

SV, Rogaland*  1   1 

MDG, Klepp 1   1 

Totalt Antall 11 6 39 56 
*Rogaland SV, samme sak i Jærbladet og Gjesdalbuen. Negativt vektet.  
 

I debattinnleggene blant politikere i Jærbladet er det klart og tydelig at avisens 

dekningsområde er i fokus på samme linje som blant debattinnleggene fra privatpersoner. Det 

vil si at det er representanter fra politiske partier i kommunene Klepp, Time og Hå som, sett 

bort ifra et innlegg fra SV på fylkesbasis, er utelukkende representert. Dette viser at 

politikerne har kommunesammenslåingen på sin politiske dagsorden. Jærbladet er med på å 

ivareta lokaldemokratiet på grunnlaget av høy politisk deltakelse blant lokalpolitikerne. 

Arenafunksjonen er i stor grad ivaretatt og den offentlige debatten som blant annet 

omhandles i Vær Varsom-plakaten under pressens samfunnsrolle i punkt 1.2 (omtalt i kapittel 

2) om debatt i avisene, med trykk på at ulike stemmer skal bli hørt. Et tilfelle som kan virke 

motstridende i debatten er indre politisk splid blant politiske partier fra samme kommune. 

Blant lokalpolitikerne som uttrykker seg i Jærbladet er Klepp Høyre og Klepp KrF de eneste 

partiene som uttaler seg negativt og positivt om kommunesammenslåingen.  

 

Høyrepolitiker og ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese var skeptisk til 

kommunesammenslåingen i starten og hadde en formening om at Klepp kommune var stor 

nok. Men gjennom prosessen med kommunesammenslåing har ordføreren fått øynene opp for 

et urealisert potensiale i en eventuell sammenslåing. Og som det fremgår i forrige kapittel om 

temaomtale så er det de nære og gjerne såre elementene som opptar både befolkningen og 

politikerne. 20. April 2016 skriver ordføreren blant annet følgende i et debattinnlegg med 

overskriften «Stem ja for gode og likeverdige tjenester»:  

 
Eg har fått trua på at Jæren kommune vil kunne skape stabile arbeidsmiljø, breidde i kompetansen 

og tryggleik for gode og likeverdige tenester. Spesielt i dei små og spesialiserte tenestene. Stem ja 

for å sikre dei som treng det mest. Dei som ikkje har så mange til å rope høgt for seg. 
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I et debattinnlegg fra 25. april 2016, samme dag som folkeavstemmingen om en potensielt ny 

Jæren kommune, uttaler Høyrerepresentant fra Klepp Marie Storhaug blant annet følgende: 

«La det ikkje vere nokon tvil, vil du behalde Klepp kommune så må du stemme Nei til Jæren 

kommune i folkeavstemminga på måndag 25. april.». Disse innleggene viser et spenn i 

debatten, om viser for leserne til Jærbladet at kommunesammenslåingen er noe 

lokalpolitikerne bryr seg om og har på sin politiske dagsorden. Det er derimot påfallende at 

det er betraktelig flere positive innlegg enn negative, med tanke på hvordan resultatet ble i 

folkeavstemningen, som var negativt. Dette kan skyldes at politikerne har en større innsikt og 

ikke er like skeptiske til en kommunesammenslåing som det befolkningen i de forskjellige 

kommunene er.  

      

6.2.2 Lokalpolitikere i debattinnleggene: Stavanger Aftenblad 
 
Tabell 12 viser antall lokalpolitikere med partitilhørighet, kommunetilhørighet og holdning til 
kommunesammenslåingen i Stavanger Aftenblad. 
Partitilhørighet Negative Nøytrale Positive Totalt antall 

Ap, Stavanger  1 1 1 

Ap, Sandnes 1 2 2 5 

Ap, Rennesøy  1  1 

Ap, Klepp   1 1 

Ap, Randaberg  1  1 

Høyre, Sandnes  1 1 2 

Høyre, Stavanger  1 1 2 

Høyre, Rennesøy  1  1 

Høyre, Hå   1 1 

Høyre, Klepp 1   1 

Sp, Sola 3   3 

Sp, Rennesøy 1 1  2 

Sp, Sandnes  1  1 

Sp, Hå 1   1 

Sp, Stavanger  1  1 

Sp, Time 1   1 
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SV, Sandnes 1   1 

SV, Stavanger 1 1  2 

Venstre, Finnøy  1  1 

Venstre, Stavanger   4 4 

FrP, Stavanger  1  1 

Krf, Rennesøy  1  1 

KrF, Finnøy  1  1 

KrF, Time   1 1 

Totalt antall 10 16 12 38 

 

 

Stavanger Aftenblad har mindre deltakelse blant lokalpolitikerne enn hva vi ser hos 

Jærbladet, og det er få partier, etter kommunetilhørighet, som uttaler seg mer en én til to 

ganger. Det er flere grunner til hvorfor dette kan være tilfelle. Stavanger Aftenblad som 

regionavis har et dekningsområde som rekker lenger enn bare sentrale og folkerike områder i 

regionen som Stavanger og Sandnes. De har også mindre kommuner og tettsteder som 

dekningsområde og vi ser dermed at representanter fra åtte forskjellige kommuner er 

representert. Det andre aspektet ved den lave deltagelsen er at de kommer til orde på andre 

måter, hovedsakelig gjennom nyhetssaker, men også andre kanaler som f.eks. sosiale medier. 

Stavanger Aftenblad har større variasjon enn Jærbladet, med representanter fra flere partier 

og kommuner er konkurransedemokratiet tydelig. Det er derimot ingen klar «retning» i 

lokalpolitikerens ytringer i Stavanger Aftenblad, men en tilnærmet lik vekting jevnt over. 

 

6.2.3 Lokalpolitikere i debattinnleggene: Solabladet 
 
Tabell 12 viser antall lokalpolitikere med partitilhørighet, kommunetilhørighet og holdning til 
kommunesammenslåingen i Solabladet. 
Partitilhørighet Negativt Nøytralt Positivt Totalt antall 

Høyre, Sola 6 1  7 

Sp, Sola 3 1  4 

KrF, Sola   1 1 

Tanangerlisten, Sola 1   1 

Totalt antall 10 2 1 13 
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I Solabladet preget Høyre og Sp debattinnleggene, og innleggene er i hovedsak negativt 

vektet. Dette gjenspeiler også privatpersonene i debattinnleggene sine og den generelle 

holdningen som fremvises i Solabladet der over 30 prosent av den totale dekningen er 

negativt vektet, og under 10 prosent med positiv vekting. Tre av medlemmene i Sola Sp 

reflekterer over kommunesammenslåingen i et debattinnlegg fra 26. mai 2016 med 

overskriften «Kommunen som ingen kunne målbinde – Sola»:  

 
På mange måter kan vi være takknemlige for denne prosessen. Den har fått oss til å tenke etter 

hva kommunen faktisk og reelt betyr for oss. Hva vi setter pris på med Sola, de kommunale 

tjenestene, og våre sterke røtter. Et mangfoldig næringsliv. Ved omgivelsene og nærheten vi har. 

Nærhet er en av Senterpartiets kjerneverdier. Vi tror på nærhet mellom folk, de gode relasjonene, 

også i forretningslivet, nærhet mellom skole og hjem, mellom sykehjemmet og de pårørende, og 

mellom folk fest og de folkevalgte. Vi tror at dette skaper mange ekstra gevinster som ofte er 

usynlige. Men som har uvurderlig betydning i lokalsamfunnet Sola og i livene våre.  

 

Solabladet bidrar til den offentlige samtalen og en åpen debatt når ordføreren i Sola, Ole 

Ueland (Høyre) svarer på kritikken debattinnleggene til privatpersoner (fra Sola). Kritikken 

var rettet mot som Ueland skal ha skiftet side i debatten, og dermed gått fra en negativ 

holdning til en positiv holdning. Ordfører Ueland svarer med følgende debattinnlegg fra 28. 

april 2016, bare noen dager etter kritikken først kom:  
 

[…] Ordføreren må selvsagt gjennomføre kommunestyrets vedtak. Vedtaket var ikke om å få Sola 

inn i Stavanger, men om å lage den utredning som nå ligger til grunn for folkeavstemning 30. mai. 

 

Jeg vil understreke at vedtaket om videre utredning ble fattet i både formannskapet og 

kommunestyret før kommunevalget. Det ble blant annet bredt omtalt i Solabladet, der hele 

vedtaket ordrett var referert under overskriften ”Har ikke bestemt seg” med et stort bilde av 

undertegnede. Det var dessuten tema i mange debatter og leserinnlegg i valgkampen. Det er ingen 

grunn til sjokk over allerede kjent informasjon, og jeg synes kritikken i innlegget er lite treffende. 

 

Som en liten lokalavis er nærheten til makten kortere, og arenaen for debatt ivaretas i 

Solabladet.  
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6.2.4 Lokalpolitikere i debattinnleggene: Bygdebladet 

 
Tabell 12 viser antall lokalpolitikere med partitilhørighet, kommunetilhørighet og holdning til 
kommunesammenslåingen i Solabladet. 

Partitilhørighet Negativt Nøytralt Positivt Totalt antall 

AP, Randaberg  1 2 3 

AP, Rennesøy  3 1 4 

Høyre, Randaberg  1  1 

Høyre, Rennesøy  2 1 3 

Krf, Kvitsøy 1   1 

Krf, Finnøy  1  1 

FrP, Randaberg   1 1 

FrP, Kvitsøy   1 1 

SV, Stavanger  1  1 

Sp, Rennesøy 2 3  5 

Totalt antall 3 12 6 21 

 

Det som er overraskende med politikernes debattinnlegg i Bygdebladet er mangel på svar på 

kritikk fra lokalbefolkningen. Kritikken fra privatpersoner i debattinnleggene handlet blant 

annet om fraværet av en folkeavstemning i Randaberg. Opposisjonen i kommunen, FrP, 

stiller også samme betimelige spørsmål i et debattinnlegg datert 26. mai 2016 med 

overskriften «Vi må ikke være naive» der nestlederen i Randaberg FrP skriver følgende:  

 
Stavanger har i dag intensjonsavtaler med Finnøy og Rennesøy, samt en annen avtale om Sola og 

Sandnes. De to sist nevnte kommunene driver for øyeblikket med folkeavstemning om de ønsker 

reform sammen med Stavanger, Sandnes og Sola eller om de ønsker andre alternativer. Da synes 

jeg det er rart at flertallspartiene i Randaberg gikk inn for å fjerne muligheten for Randaberg-

innbyggerne til å gjøre det samme. 

  

Det som ellers preger debattinnleggene i Bygdebladet er problemstillingen som går på om 

Randaberg skal være med i en eventuell sammenslåing. Lokalpolitikerne fra Rennesøy er 

innstilt på en sammenslåing, enten Utstein-alternativet som består av Rennesøy, Finnøy, 

Kvitsøy og Randaberg, eller om de skal slå seg sammen med Stavanger. Som nevnt tidligere 

ble resultatet at Rennesøy og Finnøy slår seg sammen med Stavanger, og Randaberg og 

Kvitsøy fortsetter alene.   
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6.2.5 Lokalpolitikere i debattinnleggene: Gjesdalbuen 
 
 
Tabell 13 viser antall lokalpolitikere med partitilhørighet, kommunetilhørighet og holdning til 
kommunesammenslåingen i Gjesdalbuen. 
Partitilhørighet Negativt Nøytralt Totalt antall 

AP, Gjesdal  1 1 

FrP, Gjesdal  1 1 

SV, Rogaland 1  1 

Totalt antall 1 2 3 

 

Samme tendens som i innbyggernes deltakelse i debattinnleggene er deltakelsen lav blant 

lokalpolitikerne. Delvis skyldes dette at Gjesdalbuen kun utgis én dag i uken, samt at Gjesdal 

kommune ikke har vært en like stor del av debatten om sammenslåing som de andre 

kommunene i forskningsmaterialet. 

 

6.2.6 Lokalpolitikere i debattinnleggene: Rogalands Avis 
 
Tabell 13 viser antall lokalpolitikere med partitilhørighet, kommunetilhørighet og holdning til 
kommunesammenslåingen i Rogalands Avis.  
Partitilhørighet Negativt Nøytralt Totalt antall 

AP, Stavanger  2 2 

AP, Sandnes 1 1 2 

FrP, Sandnes 1  1 

Totalt antall 2 3 5 

 

Det er ganske lav deltakelse fra lokalpolitikerne i Rogalands Avis, og det er generelt få 

debattinnlegg i avisen. Som omtalt i avsnittet om innbyggernes deltakelse i debattinnleggene 

kunne vi se at innlegg kodet med kilden ikke mulig å kode utgjorde 13 av totalt 18 innlegg 

der de fleste var anonyme innlegg med dialekt og SMS-språk, sendt inn via SMS eller Epost 

til redaksjonen. Som vi så i kapittel 2, så er kildetettheten høy blant politikere og elitekilder, 

det kan dermed vise seg som en sannsynlighet at de tilfellene der lokalpolitikerne tenker at de 
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må få formidlet noe så blir sannsynligheten for å treffe det rette publikummet større hvis 

innlegget publiseres andre plasser, i f.eks. Stavanger Aftenblad. 

 

6.2.7 Lokalpolitikere i debattinnleggene: Sandnesposten  

 
Tabell 14. viser antall lokalpolitikere med partitilhørighet, kommunetilhørighet og holdning til 
kommunesammenslåingen i Sandnesposten.  
Partitilhørighet Negativt Totalt antall 

PP (Pensjonistpartiet) 1 1 

AP, Sandnes 1 1 

FrP, Sandnes 1 1 

MDG, Sandnes 1 1 

Totalt antall 4 4 

 

I Sandnesposten er det også lav deltakelse i debattinnleggene, og færre politikere tar til orde 

enn innbyggerne. Debattinnleggene i Sandnesposten bærer et klart preg av en negativ 

holdning til en eventuell kommunesammenslåing. Det er klare trekk mellom hva innbyggere i 

Sandnes mener og hva lokalpolitikerne mener. En form for misnøye og utilfredshet rettet mot 

Stavanger er en gjenganger, enten generelt eller politisk. Lokalidentitet og stolthet er også 

noe som klart preger begge gruppene. 3 mars 2016 skriver Kristoffer Birkedal fra Sandnes 

FrP et debattinnlegg som omtaler nevnte temaer:  

 
Kjære innbygger, Fremskrittspartiet i Sandnes ønsker ikke å kle seg opp til brud for en kommune 

som gjennom flere år har prioritert annerledes enn Sandnes, som gjennom flere år har 

nedprioritert eldre, skole og folket til fordel for konserthus, fest og prestisje. Nei takk! Sandnes tar 

ikke bakrusen som uten tvil vil skade tilbudet vi gir til våre innbyggere. 

 

Eneste debattinnlegg fra Pensjonistpartiet i denne studien finner vi i Sandnesposten 22 mars 

2016, der nestleder i PP Roald A. Lende skriver bl.a. at «Identitetsfølelsen bør samtlige 

politikere legge mye sterkere vekt på; en sandnesgauk er ikke automatisk en siddis eller 

motsatt!»1. Det er tydelig at identitet spiller en sentral rolle i spørsmålet om 

																																																								
1	En sandnesgauk med i byvåpenet til Sandnes og er et blåseinstrument i leire med 
opprinnelse fra 1800-tallet, og en siddis er kjent som innbyggere fra Stavanger, med navn 
som hører til byens historie med sildeeksport, også fra 1800-tallet.	
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kommunesammenslåingen, noe vi også så i temaomtalen der lokal identitet kommer høyt på 

listen for både innbyggere og privatpersoner.  

 

6.3 Oppsummering av lokalpolitikers deltakelse i 

debattinnleggene 
 

Oppsummert kan deltakelsen i debattinnleggene i lokalavisene, og regionsavisen Stavanger 

Aftenblad vise seg å være mindre viktig for lokalpolitikerne; jevnt over. Det er i stor grad 

færre lokalpolitikere sammenlignet med privatpersoner i debattinnleggene. Solabladet og 

Gjesdalbuen, to av analysens mindre aviser i henhold til opplag og dekningsområde er de 

eneste som har flere innlegg av lokalpolitikere enn privatpersoner. I og med at avisene 

kommer ut så sjeldent må lokalpolitikerne sikre at de får ytret seg om det de har behov for 

om det ikke blir tatt opp i nyhetssakene. Det som sannsynligvis spiller den største rollen av 

ulikheten mellom innbyggerne og lokalpolitikerne i debattinnleggene kommer nok av tilfelle 

med elitekilder som nevnt i kapittel 2, der elitekildene i kommunene ikke har samme behovet 

for å ytre seg i debattinnlegg når de ofte opptrer som kilder i nyhetssakene og dermed er med 

på å prege nyhetsbildet og fremme sine synspunkt uten å nødvendigvis initiere det selv. 

Allern (2015, s. 79) skriver at «en del samfunnsaktører tar selv initiativ til å bli brukt som 

kilder, for eksempel ved å gi tips, sende inn forslag til artikler eller utarbeide nyhetsmateriale 

som journalister kan bruke». Avisene på sin side debattinnlegg med forfattere som i stor grad 

representerer den kommunen avisene har som dekningsområde, og er med på å forankre 

lokaldemokratiet og gi rom for debatt.  

 

I neste kapittel vil jeg undersøke hvilke kilder som er representert i nyhetssakene og se om 

kildegrunnlaget skiller seg nevneverdig fra hvem som deltar i debattinnleggene og om teorier 

om elitekilder også er tilstede i denne undersøkelsen.    
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7 Analyse: Hvem kommer til orde i 

nyhetssakene?  
 

I dette kapittelet vil jeg se på kildebruken til avisene i nyhetssakene. Jeg kommer til å se på 

det totale antallet artikler og antall kilder per avis med vektig. Jeg kommer til å holde fokuset 

på innbyggerne og lokalpolitikerne som jeg har gjort i forrige kapittel om debattinnlegg, også 

her med kommunetilhørighet og partitilhørighet. Jeg vil se på om kildene som kommer til 

orde er mangfoldige. Kommer innbyggerne til orde, og kommer forskjellige lokalpolitikere til 

orde eller er det hovedsakelig de største partiene som er representert? Ordførerne i de 

forskjellige kommunene har tre representanter fra Høyre, i Stavanger, Time og Klepp, tre 

representanter fra Ap, i Sandnes, Gjesdal og Randaberg, samt én fra KrF i Hå kommune. 
 
Tabell 15. Totalt antall nyhetssaker med vekting. 
Nyhetssaker etter avis Negativt Nøytralt Positivt Totalt antall 

Stavanger Aftenblad 24 198 31 253 

Rogalands Avis 9 35 18 62 

Jærbladet 9 46 10 65 

Sandnesposten 13 51 8 72 

Bygdebladet 6 46 4 56 

Solabladet 10 22 4 36 

Gjesdalbuen 1 21  22 

Totalt 72 419 75 566 

 

Artiklene kodet som nyhetssaker er benyttet med journalister som forfattere. Kildegrunnlaget 

er kodet med alle kildene som grunnlag, noe som gir et generelt inntrykk av hvordan 

holdningene til kommunesammenslåingen var i perioden. Mesteparten av nyhetsartiklene har 

blitt kodet som nøytrale. Dette er i tilfellene der det ikke er et klart standpunkt for eller imot 

en kommunesammenslåing, eller der det begge standpunktene er klart representert og derfor 

må kodes som nøytral. Det er viktig å påpeke at antall nyhetssaker og antall kilder per avis 

ikke utgjør samme tall ettersom en nyhetssak ofte har flere kilder. Det totale antallet artikler 

har blitt vektet med 12.7 prosent negative, 74. prosent nøytrale og 13.2 prosent positive. Jeg 

velger her å diskutere lokalpolitikerne og innbyggerne sammen per avis for å på den måten 
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skape et sammenligningsgrunnlag som klarere viser de forskjeller det måtte være. I 

motsetning til debattinnleggene som i all hovedsak er initiert av den enkelte forfatter, er 

kildegrunnlaget mer et samarbeid mellom avisen og kilden, og hypotetisk sett stiller alle 

kildene på likt grunnlag, selv om det er tydelig at elitekilder som politikere muligens er en 

enklere måte for journalistene å hente inn informasjon på. I kapittel 2 så jeg på to tidligere 

undersøkelser utført at Allern (2001a) og Mathiesen (2010) der konklusjonen var at avisene 

som regel har et «topptungt» kildeutvalg. I analysene til Allern og Mathiesen var sorteringen 

av antall kilder noe grovere enn i min analyse ettersom de først og fremst hadde fokus på om 

kildene bestod av elitekilde eller vanlige folk/grasrota. I tillegg til innbyggere og 

lokalpolitikere er det kodet på følgende kilder: administrasjon, forsker/ekspert, fylkesmannen 

i Rogaland, fra avisen: journalist, organisasjoner, politikere på nasjonalt nivå og andre.  

 

7.1 Hvem utgjør kildegrunnlaget i nyhetssakene?  
 

7.1.1 Innbyggerne  
 

I denne delen vil jeg se på hvordan avisene benytter innbyggerne som kilder i nyhetssakene. 

Er lokaldemokratiet tydelig tilstede blant regional- og lokalavisene på Jæren? Som vi så i 

oppsummeringen i kapittel 6 så ivaretok avisene lokaldemokratiet i og med at debattantene 

kom fra kommunen som også er avisens dekningsområde, med noen unntak med Stavanger 

Aftenblad og Rogalands Avis. Kildegrunnlaget er hvor mange ganger innbyggerne er 

representert i en nyhetssak, og ikke hvor mange kilder det er totalt. Det overordnede antallet 

ganger innbyggere ble brukt som kilder endte på totalt 569. Her spiller naturligvis både 

dekningsområde og antall innbyggere i de forskjellige kommunene en rolle. Se kapittel 1 for 

opplagstall og innbyggertall per kommune. 

 

7.1.2 Lokalpolitikerne 

 
Her vil jeg se på kildene, og se på partitilhørighet blant lokalpolitikerne for å finne ut om 

andre enn Høyre, AP og FrP kommer til orde. Er SV, Rødt, MDG og andre mindre partier 

representert? Som tidligere nevnt i kapittel 2 så er kildegrunnlaget i aviser «topptungt», med 

elitekilder som ordførere og andre politikere som særlig aktivt brukte kilder. Fra 

journalistenes side er dette forståelig, særlig i mindre lokalaviser. Journalistene velger å 
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kontakte dem som de antar vet noe om noe, og ordføreren blir en sentral person å gå til for å 

få informasjon om det som beveger seg innen samfunnsspørsmål og politikk i kommunen. 

Som sak kan også spørsmål knyttet til en problemstilling om endring i kommunestrukturen 

stilles til den personen i kommunen som er et knutepunkt når det kommer til kommunale 

endringer.   

 

7.1.3 Det resterende kildegrunnlaget 
 

Administrasjon:  

Kildegrunnlaget består i stor grad av rådmenn, kommunikasjonsmedarbeidere og rådgivere i 

forskjellige avdelinger i de respektive kommunene på Jæren. Det er for det meste nøytral og 

saklig informasjon, og det henvises ofte til saksinformasjon på nettsider og Facebook-sider, 

hvor og når folkeavstemningene skal avholdes og generell info. Mathisen (2010, s. 77) 

skriver at den «kommunale politiske dagsordenen også er med på å bestemme avisas 

dagsorden». Avisene vil gjerne derfor ha informasjon før en politisk avgjørelse blir vedtatt, 

og må derfor også benytte seg av administrativt ansatte i kommunene som kilder. For å 

ivareta informasjonsfunksjonen og vaktbikkjefunksjonen så må avisa være ett skritt foran 

politikerne (Mathisen, 2010, s. 77). Ettersom administrasjon som kilde ikke utgjør det store 

kildegrunnlaget velger jeg å se bort fra den gruppen videre i oppgaven. 

 

De resterende kildene 

Det har blitt kodet på forskere/eksperter, politikere på nasjonalt nivå,  

fylkesmannen i Rogaland, journalist (som kilde) og organisasjoner. Men ettersom de bare 

utgjør en liten del av datamateriale går jeg ikke videre inn på disse gruppene videre i studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	70	

7.1.4 Innbyggere som kilder i nyhetssakene i Stavanger Aftenblad 

 
 
Tabell 16, innbyggere som kilde med kommunetilhørighet i Stavanger Aftenblad 

Kilde: antall innbyggere med kommunetilhørighet Antall 

Stavanger 40 

Sandnes 32 

Sola 17 

Randaberg 17 

Klepp 12 

Andre 14 

Forsand 11 

Ikke mulig å kode/andre 10 

Finnøy 9 

Time 8 

Hå 5 

Rennesøy 5 

Totalt antall 180 

(N) (765) 

 

Det hadde vært noe overraskende hvis det ikke var innbyggere fra Stavanger som hadde 

størst representasjon i kildegrunnlaget i Stavanger Aftenblad, særlig med tanke på 

innbyggertall i kommunen, som er betraktelig større enn i de andre kommunene. Innbyggere 

fra Sandnes er representert like bak, samme trekk som vi så i debattinnleggene. Samme 

oppsummering blir også gjeldene her. Innbyggerne utgjør 23,5 prosent av det totale 

kildegrunnlaget, jamfør undersøkelsene til Allern (2001a) og Mathiesen (2010) i kapittel 2 er 

dette et relativt høyt antall kilder, og det bærer et preg av å ha ivaretatt lokaldemokratiet. Av 

det totale kildegrunnlaget for innbyggerne viser det seg at 66,8 prosent er benyttet som en 

primærkilde, og 33,1 prosent er benyttet som nest viktigste kilde.   
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7.1.5 Lokalpolitikere som kilder i nyhetssakene i: Stavanger Aftenblad  
 

Tabell 17 viser antall lokalpolitikere som kilder med partitilhørighet og kommunetilhørighet 

kommunesammenslåingen i Stavanger Aftenblad. 

(N) (765) 

 

Lokalpolitikerne utgjør totalt 61,9 prosent av det totale kildegrunnlaget. En forklaring på 

hvorfor kildeutvalget ser ut slik det gjør kan være at ordføreren i Stavanger og Sola 

representerer Høyre, ordføreren i Sandnes representerer Ap og at dette naturligvis spiller en 

rolle i hvem journalistene velger å kontakte. Politikerne brukt som primærkildene er på totalt 

37,7 prosent, og som nest viktigste kilde på totalt 60,1 prosent. Som tidligere nevnt så er 

Stavanger Aftenblad er regionavis og avisen har det største opplaget i undersøkelsen og har 

dermed også større nedslagsfelt enn de andre avisene.  

 

Kommunetilhørighet Høyre AP KrF SP FrP Venstre SV MDG Rødt Totalt 

antall per 

kommune 

Stavanger 32 14 6 9 15 7 9  1 93 

Sandnes 18 45  3 16 1 2 1  86 

Sola 19 6 4 6 3     38 

Randaberg 3 14  1 1     19 

Rennesøy 11 6 4 12 4     37 

Klepp 23 5 5 2      35 

Hå 6 2 6 1 4     19 

Time 11 1 3 6  1 1   22 

Forsand 28 1 12 10      51 

Strand 19 3 2  1 1 1   27 

Finnøy 1 1 14 3  5 1   25 

Gjesdal 1 10 3 2 1     17 

Kvitsøy     1     1 

Ikke mulig å kode    3  1    4 

Totalt antall per 

parti 

172 108 59 58 46 16 14 1 1 474 
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7.1.6 Innbyggere som kilder i nyhetssakene i Jærbladet 

 
Tabell 18, innbyggere som kilde med kommunetilhørighet i Jærbladet 
Kilde: Privatpersoner, kommunetilhørighet Antall 

Klepp 61 

Time 51 

Hå 39 

Ikke mulig å kode 16 

Sandnes 3 

Andre 3 

Randaberg 1 

Totalt antall 174 

(N) (410) 

 

Innbyggerne utgjør hele 42,4 prosent av det totale kildegrunnlaget i Jærbladet. Dekningen er 

sterkt preget av kilder fra kommuner som primærdekningsområde til Jærbladet, Klepp, Time 

og Hå. Innbyggerne er i stor grad representert og lokaldemokratiet står sterkt i Jærbladets 

dekning. Av det totale kildegrunnlaget er 79,9 prosent kodet som primærkilder og 20,1 

prosent som nest viktigste kilde, dette er igjen med på å bekrefte hvor stor del 

kildegrunnlaget utgjør i Jærbladet. I kildegrunnlaget så er 22 av innbyggerne representert i 

form av enkét/fem på gata.  

 

7.1.7 Lokalpolitikere som kilder i nyhetssakene i Jærbladet 
 
Tabell 19 viser antall lokalpolitikere som kilder med partitilhørighet og kommunetilhørighet 
kommunesammenslåingen i Jærbladet.  
Kommunetilhørighet Høyre Ap Sp KrF FrP Venstre SV MDG Totalt 

antall per 

kommune 

Klepp 33 12 11 18 10 3 2 4 93 

Hå 20 8 3 16 6    53 

Time 28 8 15 3 1  1 2 58 

Totalt antall per parti 81 28 29 37 17 3 3 6 204 

(N) (410) 
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Det er utelukkende representanter fra Klepp, Hå og Time i kildegrunnlaget til Jærbladet, 

kildegrunnlaget utgjør 49,7 prosent. Dette er et naturlig følge ettersom det er de tre 

kommunene avisen har som dekningsområde, samme som med innbyggerne. Høyre er klart 

størst, og i Klepp og Time sitter Høyre med ordførermakten. Politikerne brukt som 

primærkildene er på totalt 51,5 prosent, og som nest viktigste kilde på totalt 48,5 prosent.  

Avisen ivaretar lokaldemokratiet, og kommunesammenslåingen får et klart lokalt fokus med 

representanter fra privatpersoner og lokalpersoner i all hovedsak fra Jærbladets 

dekningsområde.   

 

7.1.8 Innbyggere som kilder i nyhetssakene i Sandnesposten 
 
Tabell 20, innbyggere som kilde med kommunetilhørighet i Sandnesposten 
Kilde: Privatpersoner, kommunetilhørighet Antall 

Sandnes 48 

Sola 1 

Forsand 4 

Andre 1 

Randaberg 1 

Totalt antall 55 

(N) (171) 

I Sandnesposten så består kildeutvalget av innbyggere nesten utelukkende av kilder fra 

Sandnes og utgjør totalt 32,2 prosent av det totale kildegrunnlaget og derav er 60 prosent 

primærkilder og 40 prosent sekundærkilder. Sandnesposten har et kildegrunnlag som i stor 

grad er med på å stå for et forankret lokaldemokrati.   

 

7.1.9 Lokalpolitikere som kilder i nyhetssakene i Sandnesposten 
 
 
Tabell 21 viser antall lokalpolitikere som kilder med partitilhørighet og kommunetilhørighet 
kommunesammenslåingen i Sandnesposten.  
Kommunetilhørighet Ap Høyre Sp FrP KrF Venstre SV MDG Totalt 

antall per 

kommune 

Sandnes 37 14 8 9 2 6 3 4 83 
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(N) (171) 

 

Med lokalpolitikere som kildegrunnlag utgjør representanter fra Sandnes også det desidert 

største antallet og står for 57,3 prosent av den totale dekningen og det forankrer politikernes 

rolle i lokaldemokratiet. Det som overrasker er andelen primærkilder kontra nest mest brukte 

kilder med henholdsvis 29,6 og 73,5 prosent av dekningen. Dette tyder på at det er mange 

nyhetssaker som ikke har én klar hovedkilde.  

 

7.1.10 Innbyggere som kilder i nyhetssakene i Rogalands Avis 
 
Tabell 22, innbyggere som kilde med kommunetilhørighet i Rogalands Avis 
Kilde: Privatpersoner, kommunetilhørighet Antall 

Sandnes 13 

Ikke mulig å kode 13 

Stavanger 9 

Sola 5 

Finnøy 3 

Randaberg 1 

Rennesøy 1 

Gjesdal 1 

Totalt antall 46 

(N) (183) 

 

Rogalands Avis har som tidligere nevnt et fokus på Stavanger, og sekundært på Sandnes. Det 

er dermed overaskende at kildegrunnlaget i så liten grad har kilder fra Stavanger som kilder. 

Kilder som står oppført under «ikke mulig å kode» kan være innbyggere fra Stavanger der det 

Forsand  5 1  1    7 

Sola  3       3 

Stavanger 1 1     1  3 

Time  1       1 

Gjesdal  1       1 

Totalt antall per 

parti 

38 25 9 9 3 6 4 4 98 
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ikke står noe om kommunetilhørighet i artikkelen. Det kan naturligvis være innbyggere fra 

andre kommuner også. Lokaldemokratiet er dermed ikke like klart ivaretatt som i Stavanger 

Aftenblad, Jærbladet og Sandnesposten som vi har sett over. Rogalands Avis er en nummer-

2-avis og blir noe mer udefinerbar når det kommer til kommunetilhørighet på innbyggerne 

som kilder. Det burde muligens kunne forventes noe mer fra en avis som har et by- og 

sentrumsfokus at kildene i byene skulle være mer representert enn de er. Innbyggerne står for 

25,1 prosent av den totale dekningen, men har få kilder som primærkilder med bare 19,6 

prosent benyttet som primærkilde og 80,4 prosent som nest viktigste kilde.  

 

7.1.11 Lokalpolitikere som kilder i nyhetssakene i Rogalands Avis 
 
Tabell 23 viser antall lokalpolitikere som kilder med partitilhørighet og kommunetilhørighet 
kommunesammenslåingen i Rogalands Avis.  

Kommunetilhørighet Høyre Ap Sp KrF FrP Venstre SV MDG Tanangerlisten Totalt 

antall per 

kommune 

Stavanger 16 11 1 3 2 3 9 1  46 

Sandnes 9 19 3 1 7 2 2 2  45 

Sola 6 1 1 1  2  1 1 13 

Randaberg 1 1        2 

Finnøy   1 2      3 

Rennesøy   1 1      2 

Forsand 3         3 

Ikke mulig å kode 1  1       2 

Gjesdal  1        1 

Totalt antall per 

parti 

36 33 8 8 9 7 11 4 1 117 

(N) (183) 

 

I Rogalands Avis ser vi en veldig lik fordeling på hvor politikerne kommer fra som i 

Stavanger Aftenblad. Totalt sett så står lokalpolitikerne for 64 prosent av det totale 

kildegrunnlaget i avisen med 56,4 prosent som primærkilder og 44,4 som nest viktigste kilde. 
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7.1.12 Innbyggere som kilder i nyhetssakene i Solabladet 
 
Tabell 24, innbyggere som kilde med kommunetilhørighet i Solabladet 
Kilde: Privatpersoner, kommunetilhørighet Antall 

Sola 23 

Sandnes 3 

Totalt antall 26 

(N) (125) 

 

Det er et klart lokalt fokus i kildegrunnlaget i Solabladet, der 23 av 26 er fra Sola. 

Innbyggerne i Solabladet står derimot for kun 20,8 prosent av det totale kildegrunnlaget som 

er det laveste i studien. Innbyggerne står med 84,6 som primærkilde og 15,4 som nest 

viktigste kilde.  

 

7.1.13 Lokalpolitikere som kilder i nyhetssakene i Solabladet 
 
Tabell 25 viser antall lokalpolitikere som kilder med partitilhørighet og kommunetilhørighet 
kommunesammenslåingen i Solabladet.  

Kommunetilhørighet Høyre Ap Sp KrF FrP Venstre SV MDG Tanangerlisten Totalt 

antall per 

kommune 

Sola 31 14 13 7 4 11  1 1 82 

Sandnes  2 1       3 

Stavanger 2 1    1 1   5 

Totalt antall per 

parti 

33 17 14 7 4 12 1 1 1 90 

(N) (125) 

 

Det er tydelig en skjev fordeling av kilder i Solabladet. Lokalpolitikerne står for hele 72 

prosent av den totale dekningen, men 44,4 prosent som primærkilder og 55,5 prosent som 

nest viktigste kilde. Ordføreren i Sola representerer Høyre, dette kan være med å bidra til det 

høye antallet kilder.  
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7.1.14 Innbyggere som kilder i nyhetssakene i Bygdebladet 
 
Tabell 26, innbyggere som kilde med kommunetilhørighet i Bygdebladet 
Kilde: Privatpersoner, kommunetilhørighet Antall 

Randaberg 42 

Rennesøy 26 

Kvitsøy 3 

Andre 1 

Totalt antall 72 

 

I bygdebladet er 44 personer er en del av en enkét/fem på gaten – dette forklarer det høye 

tallet av kilder blant innbyggerne som totalt utgjør 31,1 prosent av det totale kildegrunnlaget 

med 88,8 prosent som primærkilde og 11,1 som nest viktigste kilde.  

 

7.1.15 Lokalpolitikere som kilder i nyhetssakene i Bygdebladet 
 
Tabell 27 viser antall lokalpolitikere som kilder med partitilhørighet og kommunetilhørighet 
kommunesammenslåingen i Bygdebladet.  

 

Lokalpolitikerne i Bygdebladet er stort sett preget av kilder fra Randaberg og Rennesøy, med 

ordførere som henholdsvis representerer Ap og Sp. Det totale kildegrunnlaget utgjør 59 

prosent av dekningen, med 61 prosent som primærkilde og 39 prosent som nest viktigste 

kilde. 

 

Kommunetilhørighet Høyre Ap Sp KrF FrP Venstre SV MDG Kvitsøylisten Totalt 

antall per 

kommune 

Randaberg 9 17 2  3 6  1  38 

Rennesøy 12 9 21 13 8 2    65 

Stavanger 8 1  4 2  1   16 

Finnøy  1  11  1    13 

Kvitsøy    4 2    1 7 

Totalt antall 29 28 21 32 15 9 1 1 1 137 
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7.1.16 Innbyggere som kilder i nyhetssakene i Gjesdalbuen 
 
Tabell 28, innbyggere som kilde med kommunetilhørighet i Gjesdalbuen 
Kilde: Privatpersoner, kommunetilhørighet Antall 

Gjesdal 11 

Sandnes 5 

Totalt antall 16 

(N) (66) 

 

I Gjesdalbuen er innbyggerne representert i 24,4 prosent av nyhetssakene med 31,2 prosent 

som primærkilder og 68,7 prosent som sekundærkilder. 

 

7.1.17 Lokalpolitikere som kilder i nyhetssakene i Gjesdalbuen 
 
Tabell 29 viser antall lokalpolitikere som kilder med partitilhørighet og kommunetilhørighet 
kommunesammenslåingen i Gjesdalbuen. 

(N) (66) 

 

Blant lokalpolitikerne som er representert i Gjesdalbuen er det Ap, som også har ordfører i 

kommunen, som er mest representert. Lokalpolitikerne står for 65,1 prosent av det totale 

kildegrunnlaget med 39,4 prosent som primærkilder og 60,4 prosent som nest viktigste kilde. 

 

 

 

 

Kommunetilhørighet: 

Lokalpolitikere 

Høyre Ap Sp KrF FrP Venstre Totalt 

antall 

Gjesdal 6 15 2 2 3 1 29 

Sandnes 1 5   1  7 

Forsand 3      3 

Bjerkreim   3    3 

Ikke mulig å kode   1    1 

Totalt antall 10 20 6 2 4 1 43 
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7.2 Oppsummering av kilder 
 

I kildegrunnlaget til avisene ser vi et klart skille mellom antall innbyggere og lokalpolitikere. 

Innbyggere som kildegrunnlag utgjør i de fleste tilfeller mellom 23-31prosent av den totale 

dekningen. Det er to unntak i hver sin ende av skalaen i tillegg til dette. Solabladet er nederst 

på skalaen med det laveste antall kilder blant innbyggerne med 20,8 prosent av dekningen. 

Jærbladet har den jevneste dekningen der hele 42,4 prosent av kildegrunnlaget er fra 

innbyggerne, og bare like over er lokalpolitikerne som utgjør 49,7 prosent av kildegrunnlaget. 

Totalt sett er lokalpolitikerne representert som 56-65 prosent av kildegrunnlaget, sett bort ifra 

Jærbladet. Dette tyder på at også i denne studien bærer kildegrunnlaget preg av å være 

topptungt. Det viser seg også at det er det partiet som har kommunens ordfører som står med 

flest kilder totalt sett. Dette kan tyde på at journalistene benytter seg av kilder som de vet har 

et stort kunnskap- og erfaringsnivå. Allern (2015) fremhever også kildens autoritet som 

sentral når det kommer til hvem journalistene skal velge.  

 

7.3 Analyse: Lederartikler 
Lederartiklene som er kodet med en positiv vekting var utelukkende å finne hos SA og RA, 

en regionavis og en lokalavis som begge har redaksjonslokalene sine i Stavanger. 

Gjesdalbuen, Solabladet og Sandnesposten var de avisene som ble kodet med en negativ 

vekting. Ettersom antallet artikler er så lavt (totalt syv lederartikler fikk negativ eller positiv 

vekting) gir det en mulighet til å se på alle artiklene for å se hva de skriver på lederplass og 

hvorfor de mener at det er positivt eller negativt med en kommunesammenslåing.  

 

7.3.1 Positivt omtale på lederplass 
Samme dato som folkeavstemmingen om en potensiell ny storkommune bestående av 

Stavanger, Sandnes og Sola kommune, mandag 30.mai 2016, skriver RA blant annet 

følgende på lederplass med overskriften Oppgjørets time:  

 
I dag stemmer innbyggerne i Stavanger, Sandnes og Sola ja eller nei til ny storkommune på Nord-

Jæren. Det vil si: En del av innbyggerne vil stemme. Flertallet vil sannsynligvis la valget gli forbi 

i stillhet […] Fordelene ved en kommunesammenslåing har blitt gjentatt til det kjedsommelige. 

Større kommuner står bedre rustet til å møte framtidens utfordringer, både hva angår 

tjenestetilbud, økonomistyring og arealplanlegging. RA har tidligere flagget at vi er for en 
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kommune bestående av Stavanger, Sandnes og Sola, selv om det finnes aspekter i det 

framforhandlede prinsippdokumentet vi ikke støtter. Når det nå̊ ser ut til at det ikke blir flertall for 

en slik kommune, er det en god idé at Stavanger og eventuelt Sola søker nordover. Vi tror en ny 

kommunestruktur uansett vil tvinge seg fram på sikt. Spørsmålet er om vi vil være i forkant eller 

på etterskudd.  

 

RA følger opp på lederplass fredag samme uke, 3. Juni 2016 der de omtaler at Stavanger nå 

ser mot Ryfylke, nærmere bestemt Rennesøy og Finnøy med overskriften Bønder blir byfolk. 

Der fremgår det blant annet at: 

 
Folkeavstemningen på Rennesøy ga et overbevisende ja- flertall på 56,7 prosent, og dermed har 

kommunereformen snudd Stavangers oppmerksomhet nord- og østover i retning Ryfylke. Sier det 

enda mer Stavanger-klare Finnøy også ja i sin folkeavstemning i neste uke er det klar bane for den 

første kommunesammenslåingen på våre kanter siden 1965. […]  

 

For de tynt befolkede øykommunene Rennesøy og Finnøy ligger stordriftsfordelene i dagen, mens 

det for Stavangers del må̊ letes mer etter plussene. For all del; de finnes. En av fordelene er de 

vennskapelige historiske båndene mellom Stavanger og Ryfylke – som på mange måter har hatt 

motsatt fortegn av forholdet mellom bergensere og striler. For ryfylkingene er Stavanger byen og 

et fast reisemål for handel, skole og opplevelser, for mange siddiser er Rennesøy det nærmeste 

ferieparadiset. […] En sammenslåing av Stavanger og de to øykommunene kan gi et løft til 

tradisjonelle næringer som landbruk og fisk, der Rennesøy og Finnøy har råvarene og Stavanger 

har kompetansen på veien maten tar fra fjøs og merd til tallerken.  

    

I disse to artiklene har RA tatt et klart standpunkt på lederplass samme dag som 

folkeavstemmingen og like etter. Som det fremgår av artikkelen fra 30.mai 2016 så har RA 

også «tidligere flagget at vi er for en kommune bestående av Stavanger, Sandnes og Sola». 

Dette klare standpunktet er ikke tydelig tidligere i analysematerialet, og det kan dermed 

tenkes at RA har tatt et standpunkt også i foregående år ettersom de ikke nevner noen form 

for tidligere tidspunkt dette skal ha blitt poengtert. RA følger opp tråden allerede i samme 

uke, med de mandag 30.mai skriver at Stavanger og Sola burde søke nordover hvis det ikke 

blir et positivt utslag i folkeavstemmingen. Tråden tas opp med en omtale en annen potensiell 

kommunesammenslåing i nordgående retning, nærmere bestemt Ryfylke, fredag 3. juni 

samme uke. Selv om det fremgår av artikkelen at Stavanger må lete noe mer etter plussene i 

en sammenslåing enn det Rennesøy og Finnøy må så fremstiller artikkelen samarbeidet i et 

positivt lys og peker på flere fordeler som være med på å gi et løft. De positivt vektede 
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lederartiklene i RA har et klart Stavangerfokus der Sandnes, Sola, Rennesøy og Finnøy blir 

trukket inn som potensielle partnere i en ny sammenslåing.    

 

Ja til Jæren kommune lyder overskriften i en lederartikkel publisert i SA 23. april 2016. Et 

klart og tydelig standpunkt fra regionens største avis. For det er et regionfokus i artikkelen 

som omhandler folkeavstemningen mellom kommunene Hå, Time og Klepp. I et utdrag fra 

artikkelen står det følgende:  

 
Folkeavstemningen i Hå, Time og Klepp er viktig for Sanners prosjekt, den betyr mye for det som 

skal skje i andre kommuner i fylket, men den er først og fremst viktig for de nær 60.000 som bor i 

de tre kommunene. […] 

 

I bunn ligger det en intensjonsavtale og en samstemt ordførertrio. Samtidig har politikerne 

understreket at de vil ha stor respekt for folkemeningen. De vet at ingen jærbuer liker å bli fortalt 

av andre hva som er best for dem. Dette er noe av det som gjør mandagens folkeavstemning både 

morsom og uforutsigbar. Målinger har vist at det går mot ja i Time og nei i Hå, mens det i Klepp 

ser ut til å være tettere mellom blokkene. […] 

 

Supermandagen er med på å avgjøre hvordan norgeskartet skal se ut de neste 50 årene. Derfor er 

det viktig at mange stemmer og at mange av de yngste velgerne går til urnene. Hver enkelt velger 

må̊ selvsagt stemme ut fra egen overbevisning, men Aftenbladet anbefaler en ny og større Jæren 

kommune.  

 

SA omfavner her Jæren kommune, samt at de oppfordrer befolkningen til å bruke stemmen 

sin i folkeavstemningen. De påpeker også jærbuene ikke liker å bli fortalt av andre hva som 

er best for dem, noe som også mest sannsynlig er sannheten for andre regioner- og kommuner 

også som føler at noe blir prakket på dem, og som de må ta stilling til enten de vil eller ei.   
 

 

I lederartikkelen En sterk region publisert i SA 27. mai 2016 står det blant annet følgende:  
 

Innbyggerne i Sandnes, Sola og Stavanger har mye å tjene og lite å tape på å samle seg i en Nord-

Jæren kommune. […] 

 

Ressursene kan utnyttes bedre om regionen ses i sammenheng. Hver for seg kan det være 

vanskelig for kommunene å gi de mest krevende gruppene tilfredsstillende behandling. Det 

handler ikke bare om økonomi, men også om muligheten til å bygge sterke kompetansemiljøer. 
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Det samme behovet har også de mindre kommunene som nå ser mot henholdsvis Sandnes og 

Stavanger. I et regionbyggingsperspektiv er det likevel mindre fornuftig å slå eksempelvis 

Stavanger og Finnøy sammen om ikke også andre kommuner henger seg på. Det felles bo- og 

arbeidsmarkedet strekker seg i hovedsak fra Randaberg via Sola og Stavanger til Sandnes. 

Aftenbladet har vært kritisk til kommunereformen ved en rekke anledninger. Mandag anbefaler vi 

likevel å stemme ja til en større enhet. 

 

SA tar her et standpunkt, som i likhet med RA er positive til at Sandnes, Sola og Stavanger 

skal slå seg sammen, og trekker også frem navnet Nord-Jæren kommune som var 

arbeidsnavnet til en eventuell ny kommune.  

 

7.3.2 Negativ omtale på lederplass  
Det har blitt kodet tre negativt vektede lederartikler i innsamlingsperioden. Det første av de 

tre ble publisert i Gjesdalbuen 17. mars 2016 med overskriften Folket sier nei til 

kommunesammenslåing.  

 

Her presenteres ikke avisen sin egen mening, men en fremstilling av holdninger befolkingen i 

Gjesdal har etter det har blitt foretatt en spørreundersøkelse som ble utført på oppdrag fra 

Gjesdal kommune. Følgende tall og meninger presenteres i lederartikkelen fra 17. mars 2016: 

 
1 av 10 ønsker sammenslåing med Jæren. 

2 av 10 ønsker sammenslåing med Bjerkreim 

2 av 10 ønsker sammenslåing med Sandnes 

0,5 av 10 ønsker at vi ser mot Stavanger 

4 av 10 ønsker Gjesdal som egen kommune 

Klart flest ønsker dermed at Gjesdal består videre som egen kommune. 

   

Sandnesposten er vektet negativt på lederplass 12. mai 2016 med overskriften Den lunkne ja-

siden og skriver blant annet følgende: 

 
Selv om vi har tatt klart standpunkt mot storkommune ønsker vi en bred debatt der alle 

argumenter kommer på bordet. Slik er det dessverre ikke nå. […] 

 

Folkeavstemningen kommer sannsynligvis til å bli vunnet av nei-siden med klar margin, mye 

takket være passivitet og lite engasjement fra ja-siden. 
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Sandnesposten tar med dette et klart standpunkt på lederplass mot en sammenslåing. De 

ønsker derimot at ja-siden, særlig blant lokalpolitikerne, skal være synligere i debatten og at 

argumenter for og imot skal være representert.   

 

Solabladet har i likhet med Sandnesposten én negativt vektet lederartikkel 12. mai 2016 med 

overskriften Hvorfor sier solabuen nei? der det blant annet står følgende: 

 
Vi har et rikt næringsliv, solide tjenestetilbud, har et mangfoldig idretts-, kultur- og fritidstilbud, 

vi er både en veldrevet næringskommune og en landbruks- kommune, vi har en av landets mest 

moderne havner, flyplass og vilje til å satse. Vi er ikke en liten kommune som sliter økonomisk og 

som knapt klarer å levere de lovpålagte tjenestene. Det er derfor vanskelig for mange å se et 

behov for sammenslåing. […] 

 

Det er ikke redsel som får folk til å si nei, det er stolthet over hva vi har og hva vi vet vi får til. 

 

Solabladet tar her et helt klart standpunkt på lederplass mot en sammenslåing. De legger frem 

flere positive poenger om kommunen, og fremmer sitt eget standpunkt som er negativt til 

kommunesammenslåing.  

 

7.3.3 Oppsummering av lederartiklene 
 

Ser vi på temaomtalen på lederplass er Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Sandnesposten, 

Gjesdalbuen og Solabladet alle representert i kategorien lokal identitet. Dette kan vise til at 

avisenes på lederplass er opptatt av å ivareta den lokale identiteten, enten det er gjennom å slå 

seg sammen med en annen kommune og blir sterkere gjennom samarbeidet, eller ved å bestå 

som en egen kommune ettersom de mener at de er sterke nok alene.   
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8 Oppsummering og konklusjon 
 

I løpet av 2016 har kommunesammenslåingen vært en av de klart største sakene i norske 

medier med tanke på omfang. Avisene på Jæren kan sies å være en god bidragsyter til det 

totale antallet artikler, med 1272 artikler totalt representert i denne studien. Artiklene som har 

blitt brukt som analysemateriale i denne studien er basert på artikler som har blitt publisert i 

avisenes papirutgaver, med nettaviser hadde sannsynligvis tallet blitt enda noe høyere. 

Stavanger Aftenblad og Jærbladet har vært de tydeligste avisene i utvalget når det kommer til 

et stort omfang med henholdsvis 459 og 274 publiserte artikler hver. Omfanget er naturligvis 

farget av størrelse på dekningsområdet og antall utgivelser. Jærbladet har overrasket med 

antallet artikler ettersom de bare kommer ut tre dager i uken mot Stavanger Aftenblads seks 

utgivelser i uken. Jærbladet har dekket debatten på «Sør-Jæren» i sitt dekningsområde som er 

kommunene Time, Klepp og Hå. Jærbladet har på mange måter hatt saken på dagsorden. 

Stavanger Aftenblad er en regionavis og har dermed et dekningsområde som strekker seg 

betydelig lenger enn de andre avisene i studien. Avisen har på lik linje med Jærbladet hatt 

kommunesammenslåingen på dagsorden, og som regionsavis har Stavanger Aftenblad også 

publisert kronikker og redaksjonelle kommentarer som har diskutert spørsmålet i tillegg til et 

stort fokus i nyhetssakene og debattinnleggene. Stavanger Aftenblad og Jærbladet har på 

mange måter holdt hvert sitt fokusområde i dekningen, med henholdsvis Nord-Jæren og 

Jæren kommune som store temaer. De resterende avisene har dekket 

kommunesammenslåingen i varierende grad, men det er tydelig at saken har vært på 

dagsorden i alle avisene. Avisen som har publisert minst er Gjesdalbuen. Dette skyldes både 

at avisen bare kommer ut én gang i uken, men også at Gjesdal kommune ikke i like stor grad 

har vært knyttet opp mot potensielle nye kommuner som Nord-Jæren kommune, Jæren 

kommune eller Utstein kommune.  

 

Kommunesammenslåingen har fått ujevnt dekning i løpet av året. Folkeavstemningene der 

befolkningene i de forskjellige kommunene kunne stemme for eller mot en 

kommunesammenslåing har påvirket dekningen. De to store folkeavstemningene på Jæren 

har omhandler sammenslåinger med arbeidsnavnene Nord-Jæren kommune, der kommunene 

som potensielt kunne slås sammen var Stavanger, Sandnes og Sola kommune, og Jæren 

kommune, der Time, Klepp og Hå skulle være grunnlaget for etableringene av en ny 

kommune. Det har også vært folkeavstemning på Rennesøy som ble en av få kommuner i 
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studien der befolkningen stemte for sammenslåing. Folkeavstemningene ble avholdt i april og 

mai, og på Rennesøy i juni, dekningen er dermed størst i disse periodene i nyhetssakene, 

debattinnleggene og på lederplass. Informasjonsfunksjonen i pressens samfunnsoppdrag er 

tydelig utført i region- og lokalavisene på Jæren. Alle avisene i studien har hatt flere saker 

over tid som omhandler kommunesammenslåingen, og det har vært større fokus når 

innbyggerne selv kan være med på å forme fremtiden i folkeavstemningene.  

 

Som vi har sett tidligere i undersøkelsene til Allern (2001, a) og Mathisen (2010) så bærer 

ofte avisene et preg av å benytte seg av elitekilder, der det er toppene i samfunnet som i størst 

grad er representert. Som tidligere nevnt så skriver Allern (2015, s. 52) at en av grunnene til 

hvorfor disse offisielle kildene i større grad blir benyttet som kilder i avisene er på grunnlag 

av «autoritet og kunnskaper». Dette viser seg å være gjeldene i denne studien også ettersom 

det er det stort skille i kildebruk mellom innbyggerne og lokalpolitikerne i nyhetssakene. 

Innbyggerne i kommunene utgjør mellom 20,8-31 prosent av kildegrunnlaget, sett bort ifra 

Jærbladet der innbyggerne utgjør 42,4 prosent. Totalt utgjør lokalpolitikerne kilder i 

nyhetssaken mellom 49,7-61,9 prosent. Her utgjør også Jærbladet et særtilfelle med 49,7 

prosent av kildegrunnlaget der de andre avisene. Det er som er utslagsgivende når det 

kommer til lokalpolitikere som kilder er at det i stor grad er ordførerne eller partiet ordførerne 

representerer som utgjør den største kilden i de forskjellige avisene.  

 

Debattinnlegg har stort sett båret preg av å ivareta lokaldemokratiet og representerer i stor 

grad innbyggere og lokalpolitikere som hører til dekningsområdene til avisene. Det som viser 

seg er at innbyggerne i større grad ytrer seg i form av debattinnlegg og leserbrev enn hva 

lokalpolitikerne gjør. Arenafunksjonen i pressens samfunnsoppdrag, som skal legge til rette 

for og «aktivt medvirke til debatt om viktige samfunnsspørsmål» (Østbye, 2009, s.104-105) 

er i stor grad ivaretatt med et stort omfang av debattinnlegg som representerer innbyggernes 

tilhørighet. De mindre lokalavisene har en unik funksjon når det kommer til 

debattinnleggene. Det er i større grad innbyggere fra én til tre kommuner som får fokus i 

avisenes debattinnlegg. I regionavisen Stavanger Aftenblad er debattinnleggene mer varierte, 

og debattarenaen blir ikke like lokal som i mindre aviser som f.eks. Solabladet og 

Bygdebladet.  

 

Temaer som går igjen i studien er i stor grad knyttet til lokal identitet. Innbyggerne og 

lokalpolitikerne har i stor grad et sammenfattet syn og lokal identitet trekkes frem i stor grad i 
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debattinnleggene. Eksempelvis har innbyggere og lokalpolitikere som har uttalt fra Sandnes 

som har uttalt seg i debattinnleggene kjent på en form for arroganse fra Stavangerpolitikerne. 

Politikerne og innbyggerne i Sandnes fant det vanskelig å skulle vurdere en potensiell 

sammenslåing med en nabokommune som virker som om de kunne slå seg sammen med 

hvem som helst. Storebrormentaliteten har vært synlig, og Sandnes ville ikke la seg kue.  

Andre temaer som har preget dekningen totalt sett er saker som omhandler helsetilbud, 

omsorgstjenester, barnehage og grunnskolen og intensjonsavtaler. Det er i større grad 

journalistene som omtaler intensjonsavtaler, og er på denne måten med på å underbygge 

informasjonsfunksjonen i samfunnsoppdraget med å sette fokus på det politiske.  

 

Studien av mediedekningen av kommunesammenslåingen på Jæren viser at det er et tema 

som opptar regional- og lokalavisene i stor grad. Det som derimot er viktig å tenke over er 

hvordan det hadde vært uten en mangfoldig presse. Debattene har foregått lokalavisene, og 

det har handlet om hva som er viktig for innbyggerne i kommunene avisenes 

dekningsområde. De fleste kronikkene og de redaksjonelle kommentarene finner vi i den 

største avisen, Stavanger Aftenblad, naturlig nok. Men den største andelen debattinnlegg var 

det Jærbladet som sto for. Jærbladet har vært en tydelig debattarena på Jæren, og har på 

mange måter overskygget Stavanger Aftenblad sin dekning sør på Jæren.  

 

8.1 Forslag til videre forskning 
 

Det kunne vært interessant å se en kvalitativ undersøkelse av hvordan 

kommunesammenslåingen har blitt oppfattet i befolkningen på Jæren (eller andre områder) 

der spørsmålet kan knyttes opp til hvilken rolle sosiale medier spiller når det kommer til 

kommunesammenslåingene? Kan Facebook være en arena for debatt med problemstillinger 

knyttet til kommunesammenslåinger, og kan det være en bedre måte å nå ut til befolkningen 

på?  
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Vedlegg / Appendiks 
 

Vedlegg	1:	Kodebok	
	
Enheter	–	Dekningen	er	basert	på	artikler	i	papiravisene	som	ble	skrevet	om	
kommunesammenslåingen	i	hele	2016.			
	
Nummer Variabel Verdier 
1. Aviser 1. Stavanger Aftenblad 

2. Rogalands avis  
3. Sandnesposten 
4. Solabladet 
5. Jærbladet 
6. Bygdebladet 
7. Gjesdalbuen 

2. Sjanger 1. Lederartikkel 
2. Nyhetssak 
3. Reportasje 
4. Redaksjonell kommentar 
5. Debattinnlegg 
6. Kronikk 
7. Notis 
8. Enkét (fem på gata) 
 
9. Ikke mulig å kode 

3.  Bilder/illustrasjoner 1. Ja 
2. Nei 
 
9. Ikke mulig å kode 

4.  Vinkling 1. Negativ til 
kommunesammenslåing 
2. Nøytral til 
kommunesammenslåing 
3. Positiv til 
kommunesammenslåing 

5. Forfatter: 
 
Fra avisen: Leder 
Fra avisen: Journalist 
Lokalpolitiker 
Organisasjoner 
Innbyggere 
Nyhetsbyråer/andre medier 
Andre 
Politikere på nasjonalt nivå 
Forsker/ekspert 
Fylkesmannen i Rogaland 

Lokalpolitiker og politikere 
på nasjonalt nivå:  
AP 
Andre 
FrP 
Høyre 
Ikke mulig å kode 
KrF 
MDG 
Nøytral/ikke oppgitt 
Rødt 
SP 
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 SV 
Tanangerlisten (kun 
lokalpolitikere) 
Venstre 

6.  
 

Kilde 1 
 
I oppgaven er det lagt opp til å kode på totalt 
6 kilder per artikkel = Punkt 6-11: Kilde 1-6 
er dermed like. 
 
Fra avisen: Leder 
Fra avisen: Journalist 
Lokalpolitiker 
Organisasjoner 
Innbyggere 
Nyhetsbyråer/andre medier 
Andre 
Politikere på nasjonalt nivå 
Administrasjon 
Forsker/ekspert 
Fylkesmannen i Rogaland 
 
 
 

Innbyggere:  
1. Stavanger 
2. Sandnes 
3. Sola 
4. Randaberg 
5. Gjesdal 
6. Hå 
7. Time 
8. Klepp 
9. Bryne 
10. Nord-Jæren kommune 
11. Jæren kommune 
12. Rennesøy 
13. Finnøy 
14. Strand 
15. Forsand 
16. Utstein kommune 
17. Andre 
18. Ikke mulig å kode 

Lokal og politikere: samme 
som i punkt 5: forfattere.  
 
Alle kilder kodes også som 
«Primærkilde» eller «nest 
viktigste kilde» 
 
Nest viktigste kilde er med i 
saken, men ikke den som 
står først/øverst og er mest 
med i artikkelen.  
 

7.  Kilde 2: Samme som punkt 6 Samme som punkt 6. 
8. Kilde 3: Samme som punkt 6 Samme som punkt 6 
9.  Kilde 4: Samme som punkt 6 Samme som punkt 6 
10.  Kilde 5: Samme som punkt 6 Samme som punkt 6 
11. Kilde 6: Samme som punkt 6 Samme som punkt 6 
12.  Kilder per artikkel 1. En 

2. To 
3. Tre 
4. Fire 
5. Mer enn fire 
 
6. Ikke mulig å kode 

13. Tema 1:  1. Negativ 
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Helsesektoren 
Omsorgsnæringen 
Rusomsorg 
Barnevern 
Barnehage/grunnskole 
Videregående opplæring 
Utdanning 
Primærnæring 
Servicesektor 
Næringsliv 
Arbeidsmarked 
Kollektivtransport 
Lokalpolitisk deltakelse 
Lokal identitet 
Infrastruktur 
Administrasjon 
Intensjonsavtale 
Kommunale tjenester 
Relevant kompetanse 
 
 

2. Nøytral 
3. Positiv 

14. Tema 2: Samme som punkt 13 Samme som punkt 13 
15. Tema 3: Samme som punkt 13 Samme som punkt 13 
16. Tema 4: Samme som punkt 13 Samme som punkt 13 
17. Tema 5: Samme som punkt 13 Samme som punkt 13 
18. Tema 6: Samme som punkt 13 Samme som punkt 13 
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Forklaring	til	variablene	13-18	
	
Kriterier	for	god	kommunestruktur	(Vabo-utvalget,	2014b,	s.	129)		
	
«Utvalget	anbefaler	ti	kriterier	som	er	rettet	mot	kommunene,	og	to	kriterier	som	er	
rettet	mot	staten.	Kriteriene	angir	hva	som	skal	til	for	at	en	kommune	på	en	god	måte	
skal	kunne	ivareta	sine	fire	roller	og	oppgaveløsningen	knyttet	til	disse.	Kriteriene	
ivaretar	samfunnsmessige	hensyn	som	strekker	seg	ut	over	den	enkelte	
kommunegrense,	og	anbefales	som	grunnlag	for	å	vurdere	kommunenes	
oppgaveløsning	i	dag	og	for	å	vurdere	en	framtidig	kommunestruktur.»			

Kriterier rettet mot kommunene (Vabo-utvalget, 2014b, s. 129):  

1. Psykisk helsevern 
2. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Habilitering og rehabilitering 
4. Hjelpemidler 
5. Barnevern 
6. Arbeidsmarkedstiltak 
7. Videregående opplæring 
8. Kollektivtransport 
9. Fylkesveger 
10. Virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutvikling 
 

Etter testkoding kom jeg frem til disse 19 temaene. Temaene er basert på de ti opprinnelige 
kriteriene men endret slik at det er lettere å få fange hele bildet.  

1.	Helsesektoren	–	Sykehus,	legekontor,	psykisk	helsevern	
2.	Omsorgsnæring	-		Eldrehjem,	sykehjem,	pleieomsorg,	habilitering,	rehabilitering	
3.	Rusomsorg	
4.	Barnevern	
5.	Barnehage	og	grunnskole		
6.	Videregående	opplæring		
7.	Utdanning		
8.	Primærnæringen	–	jordbruk,	bønder.	
9.	Servicesektoren,	turisme,	reiseliv	etc.			
10.	Næringsliv	
11.	Arbeidsmarked	
12.	Kollektivtransport		
13.	Lokalpolitisk	deltakelse	
14.	Lokal	identitet	 	
15.	Infrastruktur	
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16.	Administrasjon	
17.	Intensjonsavtale	
18.	Kommunale	tjenester	
19.	Relevant	kompetanse 

	
 


