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Sammendrag 
Metoo-bevegelsen avdekket maktmisbruk og satt seksuell trakassering som et samfunnsproblem på 

dagsorden  i 2018.  Dette førte til en bred debatt om hvor grensene for oppførsel går. I Norge 

oppstod en kritisk debatt om pressens dekning og rolle i metoo-sakene. Sakene som omhandlet 

Trond Giske og Trine Skei Grande utgjorde kjernen av debatten, da disse inkluderte en rekke 

presseetiske utfordringer som det var uenighet om hvordan burde løses. Denne studien har 

undersøkt argumentene som ble fremmet av aktører som deltok debatten i norske aviser og nettsider 

gjennom en kvalitativ tekstanalyse.  Studien fokuserer på tekster som inneholder meninger fra 

redaktører, journalister, varslere, samfunnsdebattanter og Pressens Faglige Utvalg. Denne studien 

tok sikte på å avdekke debattens argumenter og de etiske perspektivene de baserer sin tolkning av 

presseetikken og samfunnsoppdraget på. En argumentasjonsanalyse basert på Stephen Toulmins 

argumentajonsmodell er gjennomført for å avdekke elementene i debattens argumenter. 

Argumentene ble vurdert i lys av moralfilosofiske teorier og eksisterende forskning på 

profesjonalisering og regulering av journalistikken i Norge.  

 

Funnene viser at anonyme kilder, sesasjonalisme, personfokus, tempo, politiske agendaer, 

kjønnsroller og det helhetlige medietrykket skapte utfordringer i dekningen av de to sakene. Videre 

viser den uenighet om hvordan slike utfordringer skal håndteres og hvem som har ansvaret for å 

regulere presseetikken. Funnene viser videre et skille mellom aktører fra den tradisjonelle pressen, 

alternative medier og andre aktører som ikke var knyttet til disse gruppene. Redaktører og 

journalister fra den tradisjonelle pressen argumenterer fra et pliktetisk perspektiv og bygger sine 

argumenter på Vær Varsom-plakaten og konsensus. Aktører som faller utenfor denne gruppen, men 

som er involverte i sakene, eller er tilknyttet til andre aviser eller alternative medier argumenterer i 

stor grad fra et konsekvensetisk perspektiv og bygger argumentene på samfunnsnytte. Disse to 

gruppene står for majoriteten i debatten, mens andre aktører kritiserer disse perspektivene. I 

kritikken blir et nærhetsetisk perspektiv benyttet for å avvise at pressen svikter ansvaret de har for å 

beskytte enkeltmennesker. 

Studiens funn viser en uenighet om hvordan presseetikken skal regulere, og hvilken grad av ansvar 

som skal pålegges de ulike aktørene. Ved å avdekke argumenter og etiske perspektiver viser studien 

hvilke tolkninger av  pressens rolle i metoo-dekningen som kom frem i den påfølgende debatten.    
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Abstract 
 
The Metoo-movement revealed an abuse of power and put sexual harassment as a societal problem 

on the agenda in 2018. This lead to a broad debate about where the lines of behaviour are drawn. In 

Norway, a critical debate arose, about the role of the press in the Metoo-cases. The cases involving 

Trond Giske and Trine Skei Grande made up the core of the debate, revealing challenges in press 

ethics. The solutions to these challenges were not agreed upon. This study examines the arguments 

that were promoted by the actors that participated in this debate, in the Norwegian media, both in 

newspapers and online, through qualitative text analysis. The study focuses on texts that contain the 

opinions of editors, journalists, whistleblowers, public debaters and Pressens Faglige Utvalg. This 

study aims to uncover the arguments of the debate and the ethical perspectives on which they base 

their interpretations. An argument analysis based on Stephen Toulmin's argument model is carried 

out to reveal the elements of the debate's arguments. The arguments were reviewed in light of moral 

philosophical theories and existing research on professionalization and regulation of Norwegian 

journalism. The findings show that anonymous sources, sensationalism, personal focus, tempo, 

political agenda, gender roles and the overall media pressure created challenges in the coverage of 

the two cases. Furthermore, the coverage shows the disagreement about how challenges like these 

should be handled, and who is responsible for regulating the press ethics.  

 

The findings also show a divide between actors from the traditional press, alternative media, and 

other actors not tied to these groups. Editors and journalists from the traditional press argue from a 

deontological perspective, building their arguments on the Ethical Code of Practice for the Press 

and consensus. Actors that fall outside this group but are involved in the cases or are tied to other 

newspapers or alternative media argue mostly from a Consequentialist ethical perspective, building 

their arguments on what most benefits society. These two groups make up the majority of the 

debate, while other actors criticise these perspectives. In this critique, a face-to-face ethical 

perspective is used to reject the press' failings in their responsibility of protecting individuals. The 

study's findings show a disagreement about how press ethics ought to be regulated, and what degree 

of responsibility should be put on the various actors. By revealing arguments and ethical 

perspectives, the study shows which interpretations of the role of the press that came forth in the 

ensuing debate. 
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1 Innledning 
Helt siden nyhetspressen vokste frem i Norge har det eksistert en debatt om hvilken rolle pressen 

skal ha i samfunnet. Debatten har formet journalistikkens normer slik de beskrives gjennom 

samfunnsoppdraget og presseetikkens regler. Normene påpeker at det er pressens ansvar å sette et 

kritisk søkelys på hvordan pressen forvalter sin samfunnsrolle. Normene har blitt skapt gjennom 

diskusjoner om hva som er god presseetikk, og hvem som skal overvåke overvåkerne. Disse 

diskusjonene eksisterer både internt i bedrifter og bransjen i sin helhet, eksternt i den offentlige 

samtalen og innen det akademiske fagfeltet. Debatten om pressens rolle blir ofte løftet opp på 

dagsordenen i den offentlige samtalen i etterkant av kontroversielle nyhetssaker der pressen mottar 

kritikk fra den øvrige befolkningen. Slike debatter om dekningen av enkeltsaker og journalistikkens 

arbeidsmetoder tydeliggjør hvilke etiske problemstillinger som har vært særskilt fremtredende i 

saken. Ofte fører det også til en debatt rundt hvordan pressen forvalter etiske utfordringer fra et 

større perspektiv. Norske eksempler på dette er Tønne-saken som skapte debatt rundt 

personifisering og tilsvarsrett, samt Lommedalen-saken som skapte debatt rundt hvordan pressen 

forvalter historier som omhandler barn som er involvert i alvorlige hendelser. 

 

En tilsvarende debatt dukket opp i kjølvannet av dekningen av #metoo-bevegelsen. #Metoo-

bevegelsen fikk et stort fokus i den offentlige samtalen, både nasjonalt og internasjonalt, i siste 

kvartal av 2017 og starten av 2018. Som leser fulgte jeg debatten i mediene, men satt igjen lettere 

forvirret med ubesvarte spørsmål om hva pressen egentlig kom frem til. Basert på egen interesse, og 

en anerkjennelse fra pressen om at selvkritisk debatt er viktig for å sikre presseetikken, ønsket jeg å 

undersøke debatten. Denne oppgaven har som mål å analysere argumentene som kom frem gjennom 

debatten om hvordan den norske pressen forvaltet sitt samfunnsoppdrag og forholdt seg til 

presseetikken i sin dekning av de metoo-sakene i norsk politikk. Studien tar utgangspunkt i 

argumentene som ble fremmet i mediene av redaktører, journalister og personer som var involvert i 

sakene. Argumentene, og de etiske perspektivene de bygger på, blir analysert og diskutert i et større 

faglig perspektiv. 

 

1.1 Bakgrunn 
Metoo er nå en kjent emneknagg i sosiale medier. Opprinnelig var ikke metoo-bevegelsen skapt for 

å være en emneknagg på sosiale medier, men ble i 2006 startet av Tarana Burke som en bevegelse 

for unge, sorte kvinner i lave økonomiske klasser som slet på grunn av seksuell vold (Me Too 
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Movement, 2018). Det som startet som en lokal grasrotbevegelse i USA spredte seg til å bli en 

global bevegelse der offere for seksuell trakassering, diskriminering og vold fortalte sine historier. 

Målet var å sette et søkelys på problematikken og rive ned stigmaet ofrene opplever. Bevegelsens 

strategi var at man ved å benytte emneknaggen kunne vise omfanget av problemet, uten å fokusere 

på enkeltsaker. 

 

I Norge gikk kvinner i flere yrkesgrupper sammen for lage egne emneknagger og skrive under på 

opprop mot seksuell trakassering. Med en økende forståelse for omfanget av problematikken 

oppstod et nytt mål. Det var ikke nok å skape forståelse og fjerne stigmaet. Det oppstod et krav om 

at bevegelsen måtte føre til konsekvenser for de som utførte seksuell trakassering. I Norge dekket 

pressen metoo-bevegelsen fra den ble global. Da bevegelsen rettet søkelyset på de som utførte 

handlingene begynte pressen å fokusere på å avdekke seksuell trakassering som var et resultat av 

maktmisbruk. Flere personer med maktposisjoner i samfunnet ble anklaget for upassende oppførsel, 

trakassering, i enkelte tilfeller overgrep og andre seksuelle lovbrudd. I Norge ble de mest synlige 

sakene i media de som var knyttet til den norske politikken. Anklager ble rettet mot blant annet 

Unge Høyres daværende leder Kristian Tonning Riise, FRP-politiker Ulf Leirstein, Venstre-leder og 

Kulturminister Trine Skei Grande, samt Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske. Overgangen fra 

dekningen av metoo-bevegelsen fra et generelt samfunnsproblem til personorienterte saker innad 

politikken førte til en endring i medienes vinkling og journalistenes arbeidsmetoder. Dette førte til 

en debatt om hvordan pressen skulle håndtere sin rolle i møte med metoo-sakene, spesielt i møte 

med presseetiske utfordringer som var fremtredende i dekningen. Debatten kan ses på som en 

samtale om disse utfordringene, men også som samfunnets eneste innsyn i journalistenes og 

redaktørenes arbeidsmetoder og begrunnelser for valgene de tok underveis i dekningen. Med andre 

ord; debatten gir et inntrykk av hvordan pressen, involverte aktører og mediekritikere tolket 

pressens rolle, samfunnsoppdrag og presseetikken i metoo-sakene. 

 

1.2 Problemstillingen 

I debatten om pressens rolle i metoo-sakene stod sakene knyttet til Trond Giske og Trine Skei 

Grande sentralt. Denne studien fokuserer derfor på argumenter som handler om disse sakene. De 

presseetiske reglene benyttes ofte som et utgangspunkt i beskrivelser av hvordan pressen skal 

operere. Pressens samfunnsrolle og etiske ansvar er ikke avgrenset til de presseetiske reglene. Når 

journalister, redaktører, samfunnsdebattanter, kritikere og politikere snakker om presseetikk gir de 

ikke kun uttrykk for sin tolkning av saken i lys av presseetiske regler. Deres tolkninger bygger på 

større etiske perspektiver og vurderinger. På bakgrunn av dette er denne studien interessert i 
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debattens argumenter knyttet til presseetikken som et system, samt etikken som ligger til grunn fra 

et moralfilosofisk perspektiv. 

 

Basert på dette er det utformet et overordnet forskningsspørsmål som utgjør studiens 

problemstilling:  

 

• Hvilke etiske perspektiver og argumenter kan identifiseres i debatten rundt hvordan 

mediene har utført sitt samfunnsoppdrag i dekningen av Metoo-sakene knyttet til 

Trine Skei Grande og Trond Giske? 

 

1.3 Studiens metodebruk 
De ulike forståelsene av pressens selvbilde og samfunnsoppdraget kan belyses ved hjelp av ulike 

forskningsmetoder, som eksempelvis intervjuer av journalister, samt kvalitative og kvantitative 

analyser av presseetiske retningslinjer. Denne avhandlingens problemstilling stiller ikke bare 

spørsmål til hvordan journalister selv oppfatter sitt samfunnsoppdrag i dekningen av metoo-sakene, 

men hvordan en slik selvforståelse kommer til uttrykk i en offentlig debatt. Derfor tar analysen 

utgangspunkt i debatten rundt metoo-dekningen i det offentlige og benytter artikler fra debatten som 

kildemateriale. En kvalitativ tekstanalyse av artiklene vil benyttes som metode for å besvare 

problemstillingen. Analysen følger en modell for argumentasjonsanalyse for å avdekke argumentene 

og de ulike perspektivene de representerer. Disse argumentene og perspektivene vil bli diskutert i 

lys av relevante teorier, og tidligere forskning på norsk presses forhold til pressens funksjoner i 

samfunnet, samfunnsoppdraget og presseetikken. Metoo-sakene og debattene som fulgte utgjør et 

kildemateriale av omfattende størrelse og en rekke avgrensninger har vært nødvendig. Jeg har valgt 

å fokusere på dekningen av metoo-saker i den norske politikken fordi disse sakene har fått størst 

omtale i mediene, og har som et resultat av dette ført til omfattende kritikk av pressen. For å 

avgrense tydeligere er problemstillingen konkretisert til å kun ta for seg debatten som omhandler 

dekningen av metoo-sakene knyttet til Trine Skei Grande og Trond Giske. Disse to sakene er valgt 

fordi de ble håndtert svært forskjellig i mediene og ble derfor satt opp mot hverandre i debatten om 

pressens dekning av metoo-sakene. Trond Giske og Trine Skei Grande er også de to norske 

personene med størst makt som har blitt anklaget gjennom metoo-bevegelsen. I tillegg faller den 

mer generelle kritikken rettet mot dekningen av andre metoo-saker innenfor debatten rundt disse to 

sakene og er derfor et godt utgangspunkt for en større diskusjon rundt pressens samfunnsoppdrag. 

 

Debatten fant sted i alle mediekanaler, men i denne analysen benyttes kun artikler i norske aviser og 
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nettsteder som kilder. Dette skyldes to årsaker; avdekningen av anklagene har vært drevet av 

journalister i de norske avisene og debattens kjerne kan spores til informasjon og kritikk som først 

kom frem i ytringer i norske aviser. Det er ikke gjort en avgrensning av hvilken avis de er publisert 

i, i stedet er artiklene valgt ut basert på hvor relevante artiklene er for debatten. Kildene består av 

artikler av varierende sjanger, men fellestrekket er at de gir tilgang til argumentasjon fra aktører 

som enten har hatt en sentral rolle i dekningen, eller som tilbyr et relevant perspektiv i debatten. 

 

1.4 Metoo-sakene om Giske og Skei Grande 
Sakene om Giske og Skei Grande har flere likhetstrekk. De er begge er mektige politikere som satt 

med mye makt da de ble anklaget for å utnytte sin makt gjennom seksuelle tilnærmelser. I begge 

sakene er det snakk om relasjoner med en viss aldersforskjell og tilnærmelser i alkoholpåvirket 

tilstand. Utover dette er det store forskjeller på detaljene i anklagene og hvordan sakene fant veien 

inn i den offentlige samtalen. Anklagene mot Trond Giske kom til lys i offentligheten gjennom 

varsler internt i Arbeiderpartiet som deretter ble lekket til mediene. Trine Skei Grande fikk rykter 

om en sak spredt offentlig på nettsider og sosiale medier. Deretter valgte hun selv å omtale ryktene i 

den tradisjonelle pressen. 

 

Før saken om Trond Giske kom frem publiserte Dagens Næringsliv en artikkel 7. desember 2017 

om at det ble sendt advarsler innad i Arbeiderpartiet mot å bruke seksuell trakassering som en del av 

et politisk maktspill (Gjerstad og Skard, 2017 a). Dagens Næringsliv publiserer uken etter en 

artikkel om interne varsler i Arbeiderpartiet. (Gjerstad og Skard, 2017 b). Varslene bestod av 

anklager om upassende oppførsel og seksuell trakassering utført av Trond Giske, daværende 

nestleder i partiet. Giske kommenterte saken 21. desember i en pressekonferanse der han beklaget 

egen oppførsel, før han stilte på NRK Dagsrevyen der han beklaget at enkelte har opplevd hans 

oppførsel som upassende eller ubehagelig. Dagen etter ble han sykemeldt. Neste oppdatering i 

saken kom 1. januar 2018 i form av reaksjonene fra partiet og Jonas Gahr Støre, som opplyste at 

Giske var fritatt sitt verv som nestleder. Samme dag skriver Trond Giske et innlegg på Facebook der 

han uttrykker at han midlertidig ikke kan fungere som nestleder i Arbeiderpartiet, og at han anser 

behandling han har fått fra både pressen og partiet som kritikkverdig og urettferdig.  

 

Giske erkjente at han ikke alltid hadde vært bevisst sin rolle, men har samtidig avvist at han har 

utført seksuell trakassering. Varslerne er anonyme frem til Line Oma står frem offentlig. Hun 

forteller om en episode som fant sted da hun var praktikant i Utenriksdepartementet (Fossen og 

Randen, 2018) Anonyme kilder fra partier lekker informasjon til pressen om innholdet i varslene, 
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noe som fører til at anonyme varslere og ledelsen i AP uttaler seg om sakene. Det er ukjent hvor 

mange varsler som har kommet men basert på en avklaring etter en lapp med påståtte varsler ble 

lekket til pressen vet man at det er over seks anklager. Giske publiserer nok et innlegg på sin 

offentlige Facebook-side 7. januar der han opplyser om at han går av som nestleder i Arbeiderpartiet 

(vedlegg). Gjennom januar utvikles saken til å omhandle hvordan Arbeiderpartiet har håndtert 

varslene og en diskusjon om detaljene i anklagene. Saken ble dekket ved å undersøke hva slags 

atferd de omhandler, hvor mange varsler som fantes, hvordan de var knyttet til Giskes maktposisjon 

og hvilken tidsperiode sakene strekker seg over. 

 

Parallelt med omtalen av flere metoo-saker i pressen i januar, blir en annen sak presentert av andre 

såkalte alternative medier. Nettstedet Resett publiserer 3. januar en artikkel som omtaler rykter om 

at Venstre-leder Trine Skei Grande har oppført seg upassende ved å ha sex med en beruset 16-åring 

på et bryllup i 2008, da hun var 38 år (Lurås, 2018). Andre aviser omtaler saken først når Trine Skei 

Grande selv går ut med saken i pressen for å avkrefte at hun er en overgriper 16. januar (Ruud, 

2018). Hendelsen omtales av Grande som et engangstilfelle der Grande og gutten, som da var 17 år, 

ikke 16, hadde frivillig samleie i alkoholpåvirket tilstand. Hun motstrider anklager som ble omtalt i 

Resett om at hun presset seg på gutten, og ga inntrykket av at det heller var motsatt. Uttalelsene 

førte til at mannen for første gang ønsket å uttale seg for å motstride denne detaljen (Haugan, 

Skarvøy, Melgård, Mosveen, 2018). Mannen hadde opprinnelig ønsket å holde saken utenfor 

offentligheten. Etter at han fortalte sin side av historien gikk fokuset over til hva som egentlig skal 

omtales av politikeres privatliv i offentligheten, samt hvordan saken hadde blitt håndtert av 

Statsministeren. 

 

1.5 Oppgavens oppbygging 
Oppgaven er delt inn i seks kapitler. Dette første innledende kapittelet beskriver bakgrunn for 

oppgaven, problemstillingen og oppgavens helhetlige struktur. Kapittel 2 inneholder studiens 

teoretiske grunnlag. Kapittelet er delt inn i syv kategorier, som starter med en redegjørelse av 

tidligere forskning av den norske pressens forhold til samfunnsoppdraget og presseetikk, samt 

undersøkelser av metoo-dekningen i Norge. Deretter omtales teori om demokrati og ytringsfrihet, 

samfunnskontrakten, samfunnsoppdraget og journalistiske idealer, pressens profesjonalisering, Vær 

Varsom-plakaten og selvdømmeordningen, samt presseetikkens moralfilosofiske grunnlag. Kapittel 

3 inneholder beskrivelse og begrunnelse for den kvalitative tekstanalysen som ligger til grunn for 

studien. Her forklares modellen som er utgangspunktet for analysemalen som er brukt for å 

gjennomføre argumentasjonsanalysen. I kapittel 4 presenteres analysens funn. Analysens funn av 
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argumenter og perspektiver presenteres i tre deler; Giske-saken, Skei Grande-saken og debatten om 

hvordan presseetikken skal reguleres. Argumentene vil bli presentert ved bruk av begreper, og deres 

funksjoner, slik de beskrives i Toulmins argumentasjonsmodell. I kapittel 5 presenteres studiens 

tendenser og hovedfunnene fra analysen etterfulgt av en diskusjon om hvordan de stiller seg i 

forhold til tidligere forskning og teori. Kapittel 6 inneholder en oppsummering av studien. 
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2 Teori 
 

I dette kapittelet vil jeg etablere et teoretisk rammeverk med begreper og perspektiver som vil 

brukes i analysen. Problemstillingen etterspør etiske perspektiver og argumenter knyttet til pressens 

samfunnsoppdrag i dekningen av metoo-saken om Trond Giske og Trine Skei Grande. Pressens 

oppdrag, og rolle i samfunnet, er påvirket av de større samfunnssystemer pressen arbeider innen, 

samt den historiske utviklingen som har resultert i den journalistiske profesjonen vi har i Norge i 

dag. Jeg har derfor valgt et teoretisk perspektiv som beskriver fremveksten av den norske pressen, 

dens funksjoner i det demokratiske systemet, samt journalistikkens selvpålagte normer, verdier, 

samfunnsoppdrag og systemer. Gjennom dette kapittelet argumenterer jeg for den formelle 

presseetikkens begrensninger og det medfølgende ansvaret som påligger hver enkelt journalist i 

utformingen av sitt ansvar. Dette ansvaret medfører et behov for et bredere moralfilosofisk 

perspektiv på pressens rolle. Jeg vil derfor gjøre rede for de fire moralfilosofiske tradisjonene som 

jeg mener belyser presseetiske utfordringer og selvjustis; pliktetikken, konsekvensetikken, 

nærhetsetikken og dydsetikken. Kapitelet består av syv deler; Tidligere forskning, Demokrati og 

ytringsfrihet, Samfunnskontrakten, Samfunnsoppdraget og journalistikkens idealer, Pressens 

profesjonalisering, Vær Varsom-Plakaten og selvdømmeordningen og Presseetikkens 

moralfilosofiske grunnlag.  

 

2.1 Tidligere forskning 
Forskning på den norske pressens forhold til sitt samfunnsoppdrag og etiske ansvar er en del av et 

større forskningsområde innen medieforskning rettet mot journalistikk. Målet er å skape en 

forståelse av journalistikkens egenart og utfordringer, spesielt i møte med yrkesetiske 

problemstillinger. Forskning på fremveksten og utviklingen av den norske pressens 

samfunnsoppdrag og den formelle presseetikken er utforsket i mange prosjekter, blant annet Lars 

Arve Røsslands (1999) avhandling med en analyse av den institusjonaliserte presseetikken i 

perioden fram til 1972. Presseetikken og samfunnsoppdragets funksjoner og begrensninger har blitt 

utforsket med et utgangspunkt i moralfilosofiens teorier. Jan Inge Sørbø (1991) Offentleg samtale: 

Presseetiske grunnspørsmål stiller spørsmål rundt hvilke verdier som burde vektlegges for at 

pressen skal utføre sitt samfunnsoppdrag. Han diskuterer personifiseringen i journalistikkens saker 

og dens betydning for motsetningen mellom ytringsfriheten og personvern. Audgunn Oltedal tar 

utgangspunkt i moralfilosofi i sin undersøkelse av journalistens egen forståelse av sin rolle i boken 

Den myndige journalist (2001). Hun problematiserer ideen av en felles yrkesideologi ved å stille 

spørsmål til om det i det hele tatt eksisterte et felles verdigrunnlag, og i så fall hva dette var. Oltedal 
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argumenterer for at journalistikkens grunnleggende samfunnsoppdrag ikke er samfunnsnytte, men å 

ta vare på menneskeverdet, og at dette kravet til journalistikken omfatter både journalistikkens 

arbeidsmåte og journalistikkens innhold. 

 

I Media og det menneskelige (2007) tolker Røssland den norske presseetikk da han forsøker å 

besvare spørsmålet om hva etisk kommunikasjon er. Røssland tar utgangspunkt i moralfilosofiske 

perspektiver og argumenterer for at journalister må ta utgangspunkt i seg selv for å utforme sin egen 

yrkesrolle, fordi deres menneskelighet defineres på grunnlag av hvordan de utfører rollen. Svein 

Brurås (2009) undersøker de etiske begrunnelsene bak journalistikkens profesjonsmoral og oppdrag 

i doktorgradsavhandlingen Kriminaljournalistikkens etikk. PFU-uttalelser belyst fra tre 

moralfilosofiske posisjoner. Brurås analyserte uttalelser fra PFU fra 1972 til i dag i lys av 

diskursetikk, dydsetikk og nærhetsetikken for å se på de etiske dilemmaene som trekker 

presseetikken i ulike retninger. Uttalelsene viser at diskursetikken står sterkest, men satt i system vil 

dens funksjon for å sikre god presseetikk være begrenset. Brurås viser at dydsetikkens rolle i 

pressens selvforståelse er omfattende og argumenterer for nærhetsetikkens potensiale i møtet 

mellom journalistikken og befolkningen.. Han konkluderer med at PFU fungerer som et klageorgan, 

men ikke for å sikre den profesjonsetiske bevisstgjøringen som yrket trenger. I tillegg mener han det 

er lite plass til moralfilosofiske og teoretiske begrunnelser i presseetikken generelt. 

 

Paul Bjerkes doktorgradsavhandling Refleks eller refleksjon (2008) er en sosiologisk analyse av 

journalistikkens profesjonsmoral. Gjennom et samfunnsoppdrag som journalistene har blitt tildelt 

av samfunnet har yrkesgruppen fått en aksept for at de i hovedsak skal styres av andre journalister. 

Sammenhengen mellom innholdet i dette samfunnsoppdraget og journalisters profesjonelle 

kompetanse er derimot ikke åpenbar. Bjerke argumenterer for at flere aspekter ved presseetikken 

ikke blir inkludert i pressens eget selvdømmeorgan. Presseetikkens problem er ikke at det er for stor 

variasjon i pressens tolkninger av journalistikkens verdier, selvbilde og felles ideologi. Han mener 

at profesjonsmoralen heller er for snever og må bli bredere i sin forståelse av etikk, samfunnet og 

egen rolle. 

 

Presseetikken er også forsket på gjennom analyser av pressens dekning av omfattende enkeltsaker 

som er sammenlignbare med metoo-sakene ved at de omhandler komplekse saker uten mulighet til 

å bekrefte objektive sannheter. Tønne-saken er et eksempel på en slik sak som har skapt en offentlig 

debatt om pressens arbeidsmetoder. 3 uker i desember - En kritisk gjennomgang av medienes rolle i 

den såkalte Tønne-saken (2003) av Guri Hjeltnes, Svein Brurås og Henrik Syse er et eksempel på 

bruk av enkeltsaker til å belyse pressens forståelse av presseetikken, samfunnsoppdraget og 
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utfordringene journalister møter i slike saker. Konklusjonen argumenterer for at kritikken i saken er 

berettiget og at problemene pressen møtte i saken ikke er unike til Tønne-saken. Pressens dekning 

kritiseres spesielt for stort personfokus, mangel på motforestillinger til vinklingen som ble 

presentert, at pressen jakter historiene i flokk og at skillet mellom kommentar og saksfakta er 

utydelige. 

 

Den presseetiske debatten under metoo-sakene var preget av et kjønnsperspektiv der de involvertes 

kjønn var en variabel i argumentasjonen. Møtet mellom journalistikken som profesjon og 

kvinnekampen er ikke ny, men denne gangen i en ny drakt. Elisabeth Eide har forsket på kvinners 

rolle og muligheter i norske medier i Backlash i mediene? Journalistikk og kjønn (2012). 

Undersøkelsen belyser en rekke spørsmål rundt bruk av kvinner som kilder i norske aviser, der det 

konkluderes med at arbeidsfordelingen mellom kjønnene i journalistikken på flere måter følger 

kjønnsstereotypier og at kvinner er mindre sitert enn menn og fremstilt i stereotypiske roller når de 

omtales. Medieundersøkelsen 2018 utført av Norske Mediedager har forsket på kvinners 

tilstedeværelse i dekningen av metoo-sakene i norske aviser og holdningene til bevegelsen hos 

journalister, redaktører og den øvrige befolkningen. Resultatene viser at kvinner var representert 

som kilder i større grad enn vanlig når mediene omtalte saker som omhandlet utenlandske saker og 

seksuell trakassering på vegne av yrkesgrupper (Skare Orgeret & Vike Arnesen, 2018). Antallet 

kvinner som kilder sank drastisk i omtalen av sakene som er knyttet til norsk politikk. Holdningene 

i befolkningen som kom frem var at det har vært et for stor personfokus og for lite saklighet, men 

det helhetlige bildet i undersøkelsen viser at befolkningen, journalister og redaktører mener at 

metoo-bevegelsen har vært viktig for samfunnet.  

 

2.2 Demokrati og ytringsfrihet 
Pressens rolle i det moderne demokratiske samfunnet blir forklart gjennom pressens 

samfunnskontrakt. I følge amerikansk statsviter Robert A. Dahl er forvaltningen av den offentlige 

samtalen uløselig knyttet til en rekke forutsetninger for et fungerende demokrati (Dahl, 2000, 37-

38). Ytringsfriheten er helt nødvendig for at medlemmene i et demokrati skal kunne delta i politiske 

beslutningsprosesser. Effektiv deltagelse i politiske prosesser i et demokrati foregår gjennom ytring 

av egen meninger, dermed må medlemmene sikres at ytring er fri fra restriksjoner for å kunne delta. 

For at ytringsfriheten kan tilrettelegge for effektiv deltagelse er det ikke nok at medlemmer kan ytre 

sine meninger, man har rett til å høre andres meninger (Dahl, 2000, 96, 97). En annen 

nødvendigheten for et fungerende demokrati er tilgang til informasjon fra alternative og relativt 

selvstendige kilder. Det er umulig for borgere å oppnå opplyst forståelse hvis informasjonen som er 
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tilgjengelig enten er fra kilder som er kontrollert av statsmakten eller fra enkelte grupper som har et 

monopol på distribusjon av informasjon. For å oppnå denne forståelsen må borgerne ha tilgang til 

informasjon som utfordrer disse perspektivene. (Dahl, 2000, 98). 

 

I Norge er ytringsfriheten nedfelt i grunnlovens §100 som fastslår at “Ytringsfrihet bør finne 

sted”(§100, Grunnloven).  Paragrafens hovedtrekk er at den sikrer den rettslige beskyttelsen av 

individers rettigheter til ytring fra statsmaktens sensur eller andre  potensielle inngrep. Samtidig blir 

individene tildelt rettigheten til anskaffelse av nødvendig informasjon gjennom rettigheten til 

innsyn; “Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge 

forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer”(§100, Grunnloven). Disse rettighetene har 

begrensninger som enten er lovpålagt i forhold til personvern og trusler, eller andre tungtveiende 

grunner. Samtidig pålegger paragrafen den en rekke krav til statens innsats for å sikre individenes 

rettigheter til ytring.  “Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og 

opplyst offentlig samtale.” (§100, Grunnloven).  Hvordan dette skal utføres i praksis spesifiseres 

ikke i lovteksten. I følge Dahl (2000) kan ikke en stat alene sikre en opplyst samtale, da dette 

direkte strider imot kriteriet om  alternativ og fri informasjon fra statlige uavhengige aktører. Staten 

kan dermed ikke pålegge noen ansvaret for å distribuere informasjon eller skape debatt. Et slik 

pålegg  fjerner umiddelbart uavhengigheten. Et åpent rom oppstår der dette ansvaret må påberopes 

av andre på eget initiativ. Allern og Roppen omtaler dette som demokratiets blinde punkt der 

pressen selv må påberope seg dette ansvaret for å sikre fullstendig uavhengighet i den offentlige 

samtalen (Allern & Roppen, 2010). 

 

2.3 Samfunnskontraken 
For at pressens skal kunne opprettholde denne relativt uregulerte friheten og samtidig sikre 

rettigheter har pressen inngått en kontrakt med samfunnet. Denne samfunnskontrakten blir omtalt 

på forskjellig grunnlag og med et varierende innhold ut fra hvem det er som omtaler den (Allern, 

2001, 37). Innholdet beskrives ofte i normative eller kritiske dimensjoner, og knyttes ofte til 

plakater som redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten (Allern 2001, 21). I følge Allern kan 

samfunnskontrakten forstås fra to perspektiver; et teoretisk perspektiv og et praktisk perspektiv.  

Felles for begge perspektivene er at de definerer det ideologiske grunnlaget for pressens 

samfunnsoppdrag (Allern,2001, 10,37). Det teoretiske perspektivet baseres i klassisk kontraktsteori. 

Helle Sjøvaag beskriver klassisk kontraktsteori som et forsøk på legitimere individets frihetstap i 

overgangen fra natur til samfunn. Dette gjøres gjennom å forsvare styrings- og rettssystemer, 

argumenterer for moralsk og lovlydig oppførsel, samtidig som man forsvarer private rettigheter 
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(Sjøvaag, 2010, 38).  Filosofen Thomas Hobbes tanker var grunnleggende for den klassiske 

kontraktsteorien (Malnes og Midgaard, 2017, 14) . Han tok utgangspunkt i at menneskets natur 

fostrer handlinger basert på egen interesse og dermed fører til konflikt i et større fellesskap. Et 

samfunn der individene er i konstant konflikt er utrygt og uforenlig med mennesket ønske om 

overlevelse. Enkeltmennesker må derfor i fellesskap søke til sin fornuft og forsøke komme overens 

gjennom avtaler. For at en slik avtale skal fungere optimalt må den være basert på rasjonelt 

samarbeid der fellesskapets velferd er målet, da dette også sikrer individets velferd og sikkerhet. 

Gjensidighetsprinsippet beskriver en slik avtale mellom statsmakten og samfunnets borgere som er 

skapt for å tjene et felles mål. Alle partene i avtalen tildeles forskjellige forpliktelser og rettigheter, 

som de gjensidig må forholde seg til for at kontrakten skal være gyldig og fungere i praksis 

(Sjøvaag, 2010, 39).  Fra et klassisk kontraktsteoretisk perspektiv er pressens samfunnskontrakt 

basert på gjensidighetsprinsippet og fordeler visse rettigheter og plikter som både pressen, staten og 

resten av borgerne i samfunnet må oppfylle for at demokratiet skal fungere (Sjøvaag, 2010, 35). 

Min tolkning av pressens samfunnsrolle er basert på gjensidighetsprinsippet der pressen må bevise 

ovenfor samfunnet og staten at de opprettholder sin del av samfunnskontrakten. 

Pressens samfunnskontrakt innebærer at statsmakten og andre autoritære samfunnsinstitusjoner 

loves at styreformen de utøver makt under, demokratiet, skal styrkes av pressens arbeid. Staten gir 

dermed pressen en rekke rettigheter og økonomisk støtte i bytte mot at pressen lover å utføre 

selvjustis. Pressen lover samfunnet at de skal beskytte deres interesser ved å overvåke statsmakten 

og holde autoriteter til ansvar. De skal arbeide på en måte som støtter opp under samfunnets felles 

interesser som voktere av ytringsfriheten ved å distribuere informasjon og gi borgere en stemme. 

Hvis pressen oppfyller sitt oppdrag får de tillit og troverdighet tilbake fra samfunnet. Borgerne i 

samfunnet pålegges i følge Sjøvaag (2010, 43) et ansvar for å reagere på informasjonen de blir 

presentert og den journalistiske kvaliteten i formidlingen. 

 

2.4 Samfunnsoppdraget og journalistikkens idealer 
Samfunnskontrakten en metafor for pressens samfunnsoppdrag som igjen blir satt ut fra 

journalistikkens selvforståelse og ideologi (Sjøvaag, 2010, 36).  Jeg baseres denne studiens 

forståelse av pressens samfunnsoppdrag i lys av dette teoretiske perspektivet. Pressen 

samfunnsoppdrag legitimerer pressens posisjon i samfunnet og rettighetene de får gjennom denne 

samfunnskontrakten. Samtidig pålegges pressen oppdraget med å sikre ytringsfriheten og 

demokratisk distribusjon av informasjon i praksis. Det eksisterer ikke en konkret beskrivelse av hva 

pressens samfunnsoppdrag innebærer, men man kan si at den beskrives gjennom verdier som 

kommer frem gjennom presseetikkens mål og retningslinjer. Odd Raaum (1999, 9). beskriver 
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pressens samfunnsoppdrag ved at det omhandler pressens rolle som maktovervåker og kanal for fri 

ytring. Pressen omtales ofte som samfunnets vaktbikkje og Den fjerde statsmakt (Brurås 2002, 33). 

Disse begrepene beskriver rollen som overvåker av de lovgivende, utøvende og dømmende 

myndigheten i staten. Rollene som overvåkningsorgan ovenfor makthavere, beskytter av 

befolkningen og informasjonskilde og profittdrevet bransje som en av landets næringsliv. Pressens 

samfunnsoppdrag er dermed ikke et konkret oppdrag, men kan anses som en fellesbetegnelse på 

disse rollene og ansvaret som medfølger. Rollene er tidvis motstridende, men bygger på en rekke 

idealer og verdier som det historisk har eksistert en bred enighet om. Flere medieforskere har uttalt 

at det ikke nødvendigvis medfølger en enighet om hva disse idealene konkret betyr og hvordan de 

skal praktiseres (Otledal 2001, Brurås 2009) . 

 

Basert på kontraktteoriens tanker om at man gjennom samfunnskontrakten arbeider mot 

fellesskapets velferd, vil jeg beskrive samfunnoppdragets grunnverdi som samfunnsnytte. 

Fellesskapet er derimot ikke en gruppe der medlemmene har like interesser og behov. For at 

pressens skal kunne forvalte rollene på vegne av grupper med motstridende interesser har det 

historisk blitt antatt at pressen må innta en nøytral posisjon med objektivitet som grunnverdi. En 

felles forståelse av samfunnsoppdraget forutsetter en felles yrkesideologi. Dagens formelle 

presseetiske retningslinjer er utformet etter konsensustenkning og forutsetter at det finnes et felles 

verdigrunnlag for journalistikken som kan reguleres (Otledal, 2001, 17). Otledal problematiserer at 

det eksisterer en felles yrkesideologi og mener at de journalistiske arbeidsmåtene bestemmes av 

journalisters subjektive forståelse av sin rolle. Derfor er det ikke relevant å omtale en felles 

ideologi, men heller grunnprinsippene og idealene som benyttes for beskrive denne rolleforståelsen. 

 

Forventningene til at pressen skal være objektiv, saklig og balansert i sitt verdisyn og arbeid omtales 

som objektivitetsidealet (Brurås 2001,38). Slike idealer beskriver hvordan deler av samfunnet og 

pressen mener at en journalist bør være og arbeide, men kan også være verktøy for journalister for å 

argumentere for egne valg. Raaum (1999, 68) omtaler slik bruk av dette idealet som objektivering, 

en teknikk der journalistene benytter objektivitetsidealet som en hjemmel de kan lene seg på når 

valg de tar i arbeidet med en sak blir kritisert. Dette blir spesielt brukt i saker som omhandler 

identifisering. Objektivitet i vurderingen av valgenes samfunnsnytte benyttes som ryggdekningen 

for å bryte med presseetiske rammer som tilsier at enkeltindividers personinformasjon skal 

beskyttes. Objektivitetsidealet har blitt kritisert for å være uoppnåelig, da mennesker ikke kan ta 

valg uten subjektive overveielser og tolkninger (Brurås 2009 b, 41). Objektivitet er ikke nevnt i den 

formelle etikkplakaten, men den omtaler idealer som legger vekt på saklighet og omtanke i innhold 

og publisering (Norsk Presseforbund, 2015). 
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Flere medieforskere mener derfor at det finner mer relevante krav og idealer som burde rettes mot 

journalistikken når den vurderes opp mot samfunnsoppdraget. Oltedal (2001, 97) mener det mest 

grunnleggende idealet er saklighetsidealet, som oppfylles gjennom et krav til det det som publiseres 

er vesentlig for å omtale saken. Vesentlighetskravet stilles til journalister når de vurdering av 

hvorfor en sak er viktig og hvilke valg som er riktige knyttet til kilder, vinkling, sjanger og  bilder 

(Oltedal, 2001,99). Vesentlighetskravet er rettet mot journalistikkens innhold som en motvekt til 

sensasjonalismen, der dimensjonene en sak får og hvordan ulike detaljer i en sak omtales 

proporsjonalt i forhold til hverandre er viktig. Vesentlighetkravet sikrer den politiske kvaliteten i 

journalistikken (Bjerke, 2012). Politisk kvalitet beksriver hvor godt pressens arbeid lever opp til 

samfunnets forventninger og krav til samfunnsoppdraget. Den amerikanske Hutchins-

kommisjonens rapport fra 1947  gir et inntrykk av hvilke forventninger et demokratisk samfunn har 

til pressen (Leigh, 1947). Pressens oppdrag beskrives først og fremst som formidler av allsidig 

informasjon som oppfyller kravet om å «gi en sann, omfattende og kontekstuell oversikt over 

dagens begivenheter og være en arena for debatt og kritikk» (Bjerke, 2012, 227). Rapporten ga 

uttrykk for at uavhengighet og åpenhet var nødvendig for å bevise  hva som var vesentlig og saklig, 

og dermed nødvendig for å sikre journalistisk kvalitet (Leigh, 1947). Åpenhet kan derfor beskrives 

som et annet grunnleggende prinsipp i journalistikken. Det pålegger pressen å spille med åpne kort 

overfor sine omgivelser, inkludert publikum og kilder (Raaum, 1999, 171). Det er selvsagt at ikke 

alle valg som er tatt underveis i arbeidsprosessen kan eller burde gis plass i dekningen av 

nyhetssaker. I saker med spesielt mange utfordringer er åpenhet likevel svært viktig for å sikre at 

samfunnet forstår valgene journalistene tar. 

 

Kravet om konkret informasjon kan beskrives som et nøyaktighetskravet, som pålegges journalister 

i møtet med kilder og deres informasjon (Brurås, 2009 b). Kravet pålegger journalisten å vurdere 

kildene på en måte som skiller rykter fra førstehånds observasjoner, deretter må de vise en tydelig i 

skillet mellom kommentar og fakta i formidlingen. Disse idealene og kravene blir ofte omtalt som 

begreper med en konkret betydning innen den journalistiske profesjonen, til tross for at det 

eksisterer ulike tolkninger hos journalister om hva som er vesentlig, sant og nøyaktig (Otledal, 

2001, 101).  Disse ulikhetene i journalisters oppfatning svekker oppfattelsen om konsensus, men er 

ikke nødvendigvis en hindring for at pressen skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Min tolkning er at 

en slik bredde i forståelsen av idealene kan ses på som en refleksjon av bredden av meninger som 

eksisterer i samfunnet. Slik kan variasjonen i tolkninger være viktig for at pressen skal kunne 

arbeide for å skape forståelse for hele samfunnet, ikke bare utvalgte segmenter. 
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2.5 Pressens profesjonalisering 

Pressens selvforståelse har utviklet seg i takt med utviklingen av nyhetsinstitusjonen og den 

medfølgende profesjonaliseringen av journalistikken. Nyhetsinstitusjonen spiller en betydningsfull 

rolle for samfunnet da det er gjennom nyhetsmediene vi i stor grad danner våre bilder av verden 

(Allern, 2001, 302). Institusjonsbegrepet defineres som “en form for rutinisert og formalisert sosial 

interaksjon” (Bjerke 2008, 24). Henvisninger til nyhetsinstitusjonen benyttes for å beskrive 

nyhetsjournalistikkens plass i samfunnet. De er ofte fokusert på to av de sosiale forholdene som 

ligger til grunn for det institusjonelle perspektivet. Den første er hvordan institusjoner vokser frem 

og utvikles, mens det andre perspektivet tar utgangspunkt i at handlinger innad et felt er styrt av 

institusjonelle rammer, normer og rutiner (Bjerke 2008:25). 

 

Bjerke (2008, 31) tar utgangspunkt i Timothy Cooks tredelte definisjon av en institusjon som 

begrunnelse for å definere den norske nyhetsinstitusjonen. For å beskrive en slik institusjon må det 

bevises at området er; utstrakt både i tid og rom, oppfattes både av medlemmer og andre til å dekke 

bestemte behov, samt vise til sosiale handlingsmønstre som kan gjenkjennes på tvers av bedriftene 

og organisasjonene og som preger et samfunnsområde med internaliserte prosedyrer og rutiner. 

Disse kriteriene kan bevises gjennom den norske pressens historiske utvikling. 

Nyhetsjournalistikken har vokst frem over tid og dekker samfunnets behov for offentlig 

kommunikasjon. Sosiale handlingsmønstre kan gjenkjennes på tvers av bedriftene og 

organisasjonene i nyhetsmediene. Samfunnsområdet de preger er massemediene og det finnes 

internaliserte prosedyrer og rutiner basert på utbredt enighet på tvers av bransjen; som ideen om den 

fjerde statsmakt, deadline som grense for journalistisk arbeidstid, redaksjonell arbeidsdeling, 

nyhetskriterier og kildeomfang (Bjerke, 2008, 33). Profesjonsmoralen kan ses som en overlogikk 

som styrer alle de andre felles rutiner og normer. Til sammen tyder dette på at norske medier er 

institusjonalisert og viser til en uformell og en formell institusjonalisering av nyhetsjournalistikken i 

Norge (Bjerke, 2008, 42). Bjerke påpeker at det er et grunnlag for å problematisere legitimeringen 

av den norske journalistikkens kontroll over institusjonen. Det er hverken naturlig at den 

uavhengige nyhetsinstitusjonen skulle legges under den journalistiske profesjonen, eller en 

selvfølge at massemediene skal være forvaltere av institusjonen (Bjerke, 2008, 56). 

 

At det ble slik er heller er et resultat av historisk utvikling, der profesjonsbygging har vært sentralt. 

Dette fordi utskillelse av samfunns institusjoner skapes blant annet gjennom at et samfunnsområde 

legges under kontroll av nye profesjoner. Makten og kontrollen over den norske nyhetsinstitusjonen 

ble vunnet av den journalistiske profesjonen i en kamp mot blant annet den politiske profesjonen, 
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som ønsket å sikre denne kontrollen gjennom partipressen (Dahl, 2014). “Profesjonalisering i 

praksis er en en politisk kamp for å skaffe seg kontroll over et kunnskapsfelt og å skaffe  seg 

legitimitet til å opprettholde denne kontrollen” (Bjerke, 2008, 69). En slik definisjon beskriver 

journalistikkens profesjonalisering for å sikre egen kontroll over massemediene og pressens 

maktposisjon i samfunnet. Profesjonalisering foregår i praksis gjennom en rekke tiltak en 

yrkesgrupper gjør i et forsøk på å kreve en profesjonell status i samfunnet. Prosessen gjøres ved fire 

tiltak der yrkesgruppen; påberoper seg troverdighet, har etiske retningslinjer, tilhører en profesjonell 

organisasjon og utfører viktige tjenester som bare de er kvalifisert til å gjøre (Bjerke, 2008, 71). 

 

Den norske pressen har påkalt troverdighet gjennom å erklære at yrket og arbeidet er uavhengig, 

forstått som fritt for dobbeltroller og skjulte agendaer. Dette ble gjort gjennom prosessen med å 

løsrive avisene fra næringsinteresser og de politiske partiene gjennom blant annet stiftelsen av 

Norsk Redaktørforening i 1950, opprettelsen av Redaktørplakaten i 1953 og avviklingen av 

partipressen frem mot 1970-tallet (Dahl, 2014).  En opplevd troverdighet fra publikums perspektiv 

er derimot ikke gitt basert på at pressen erklærer det. Troverdigheten er avhengig av tiltaket om 

etablerte etiske retningslinjer. Den norske journalistikkens formelle etiske retningslinjer ble utviklet 

gjennom stiftelsen av Norsk Presseforbund i 1910, opprettelsen av Pressens faglige utvalg som et 

klageorgan, samt utviklingen av etiske plakater som Vær Varsom- Plakaten og 

Tekstreklameplakaten (Dahl, 2014; Bastiansen og Dalh, 2008). Gjennom disse pålegger pressens sin 

egen yrkesgruppe en rekke plikter og normer, som igjen skal bidra til styrket troverdighet. 

 

Ved å etablere en rekke organisasjoner som forvalter forskjellige aspekter av journalistikken har 

pressen gjennomført de tredje tiltaket, som krever at yrket er organisert gjennom profesjonelle 

organisasjoner. Det siste tiltaket etterspør om journalistikken utfører viktige oppgaver som bare 

medlemmer av profesjonen er kvalifisert til. Bjerke (2008, 74) tolker denne viktige oppgaven som 

tekstproduksjon rettet mot et massepublikum. Et fellestrekk for profesjonsbygging og 

profesjonalisering i alle yrkesgrupper at målet er et definert samfunnsoppdrag (Raaum, 1999, 34). 

Tradisjonelt forstås dette fra yrker som krever lang utdannelse og offentlig autorisasjon, som 

eksempelvis leger og advokater. I Norge har journalistikken utviklet et felles utdanningsløp, men 

det er ikke et krav å ha journalistutdannelse for å jobbe som journalist.  Fra et mer abstrakt 

perspektiv kan man si at nyhetsinstitusjonens viktigste oppgave ikke er tekstproduksjon, men å 

sikre  at produksjonen og distribusjonen av nyheter i massemediene skjer i tråd med 

samfunnskontrakten. Derfor passer ikke den klassiske definisjonen av profesjonalisering for 

journalistyrket. Jeg legger en tilpasset forståelse av profesjonalisering i tråd med beskrivelser fra 

Bjerke(2012), Raaum (1999) og Dalh(2014) til grunn for at det har skjedd en profesjonalisering 
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som har legitimert journalistikkens kontroll over den norske nyhetsinstitusjonen. Medlemmer av 

andre yrkesgrupper kan naturligvis også være kvalifiserte til informasjonsdistribusjon mot et 

massepublikum. I et samfunn der andre yrkesgrupper, knyttet til andre samfunnsinteresser, ville 

vært pådrivere av den offentlige samtalen er det vanskeligere å sikre at samfunnsoppdraget og 

etiske regler prioriteres over skjulte agendaer og egen interesser. På bakgrunn av dette mener jeg at 

samfunnsoppdraget og presseetikkens funksjoner er vært viktig for legitimeringen av 

journalistikkens kontroll over nyhetsinstitusjonen. 

 

2.6 Vær Varsom-Plakaten og selvdømmeordningen 
Den formelle norske presseetikken reguleres og håndheves gjennom selvdømmeordningen. Jeg vil 

gå gjennom hvordan selvdømmeordningen fungerer, før jeg vil peke på hvilke utfordringer dette 

systemet møter når samfunnet forandrer seg. Presseetikken i Norge er konkretiseres gjennom etiske 

regelverk og plakater, som Vær Varsom- og Redaktørplakaten (Sjøvaag 2010, 21). Vær Varsom-

plakaten (forkortet VVP) er et regelverk basert på profesjonsetiske normer som som gjelder for 

aktører innen pressen som frivillig har meldt seg inn i Norsk Presseforbund . Pressens faglige 

Utvalg (PFU Forkortet) er klageorganet som er oppnevnt av Norsk Pressefobund for å evaluere 

klager i saker der medieaktører anklages for å ha brutt med det som anses som god presseetikk i 

følge VVP. VVP består i alt av 42 regler som deles inn i fire kategorier; pressens samfunnsrolle, 

integritet og troverdighet, journalistisk atferd og forholdet til kildene, og publiseringsregler (Norsk 

Presseforbund, 2015).   

 

Den første kategorien i Vær Varsom-plakaten, Pressens samfunnsrolle, beskriver pressens egne 

ideologiske forståelse av sin samfunnsrolle for å sikre demokratiet. “Ytringsfrihet, 

informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er 

blant de viktigste institusjonene i et demokratisk samfunn” (Norsk Presseforbund, 2015, punkt 1.1). 

Allerede i første punkt bekreftes pressens selvforståelse på en tilnærmet lik måte som Dahl (2000) 

beskriver pressens ideelle rolle i et demokrati. Videre i den første kategorien kommer pressens 

forståelse av eget samfunnsoppdrag til syne. Pressens oppgaver innebærer blant annet å gi 

informasjon, skape debatt og samfunnskritikk uavhengig fra andre samfunnsinstitusjoner og 

markedskrefter (punkt 1.2). Videre er pressens oppgave å verne om enkeltmennesker og grupper 

mot overgrep eller urett fra viktige samfunnsaktører og myndighetene (punkt 1.5). Pressen har også 

ansvar for å verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Disse oppgavene og 

ansvaret som medfølger gir i følge VVP pressen en rekke rettigheter. I punkt 1.4 presiseres det at 

pressen har en rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. 
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De tre siste kategoriene omfatter normer, regler og retningslinjer for hva som er etisk godt 

journalistisk arbeid. Reglene tar for seg det som anses som journalistikkens mest utfordrende 

område, nemlig spenningsforholdet mellom informasjonsplikt og personvern (Fremo, 1994, 1).  

 

Presseetikkens formaliserte regleverk har en rekke svakheter og begrensninger. Rasmussen (2001, 

127) argumenterer for at profesjonaliseringen av presseetikken førte til at overordnede normer ble 

erstattet av konkrete regler for adferd. Innføringen av moralske plikter mener han svekket 

presseetikkens evne til å forholde seg til hvordan journalistikken burde bidra til et felles sosialt mål. 

Det formelle systemet for selvdømmeordningen er både begrenset til Norge, og videre begrenset 

basert på hvilke funksjoner PFU pålegger seg selv gjennom sine vedtekter (Norsk Presseforbund, 

2013). Systemet behandler offentlige klager, derfor må man innhente samtykke om man klager på 

vegne av andre enn seg selv. I praksis begrenser dette klager i saker der den fornærmede av ulike 

årsaker ikke ønsker å klage offentlig. I hovedsak forvalter kun PFU klager som  rettet mot aktører 

som er medlemmer av Norsk Presseforbund, eller tilknyttet gjennom en av medieorganisasjonene. I 

følge egne vedtekter er PFU også åpne for å vurdere klager mot aktører som ikke er medlemmer, 

men som påberoper seg å operere i tråd med VVP og  samtykker til at klagen behandles (Norsk 

Presseforbund, 2013). Dette skaper en situasjon der PFU sin formelle makt er begrenset og kan 

unngås av aktører som ikke ønsker å forholde seg til VVP. 

 

Presseetikkens organiserte regelverk har blitt endret flere ganger siden 1913 (Norsk Presseforbund, 

2015). Slike revisjoner er ikke kun et resultat av en uavhengig profesjonalisering, men ofte sterkt 

påvirket av en debatt om pressen forvalter sin makt på en måte som følger god etikk og oppfyller 

samfunnsoppdraget. Lars Arve Røssland (2007, 51) viser til en historisk analyse av presseetikken 

og argumenterer for at kritikk mot pressens uaktsomhet i formidling av krimjournalistikk var en 

viktig årsak til at VVP ble opprettet. Selv skriver PFU at “Denne jevnlige revisjonen er et uttrykk 

for at de presseetiske normer ikke er statiske. Endringene i samfunnet og pressen selv, journalisters 

oppfatning av egen yrkesrolle og publikums orientering mot nye verdier, må nødvendigvis også ha 

virkninger på normenes innhold til enhver tid” (Nergården Jortveit, 2014). Denne forståelsen av at 

presseetikken blir påvirket av samfunnsendringer fremmet gjennom debatt ligger til grunn fro denne 

studiens analyse. Gjennom debatten om metoo-dekningen kan man se tydelige tegn til at etablerte 

normer og arbeidsmetoder blir utfordret, noe som potensielt kan forandre presseetikken og pressens 

rolle i samfunnet. 

 

Antallet aktører som opererer i gråsonen av nyhetsinstitusjonen har blitt synlige gjennom nettsteder 

og sosiale medier. Alternative medier har skapt flere utfordringer, og potensielt begrensninger, for 
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den formelle presseetikken. Norsk Presseforbund anser den økende andel av slike nettsteder, med et 

stort publikum som er drevet av personer uten profesjonell utdannelse eller noen tilknytning til 

presseetiske regler, som et utfordring for  pressens helhetlige troverdighet (Michaelsen, 2017). En 

løsning som har blitt presentert er at flere nettsteder skal melde seg inn i Norsk Presseforbund, og 

reguleres etter selvdømmeordning. I 2015 ble det åpnet for at fristående utøvere kan slutte seg til 

VVP. Denne løsningen svekkes av en annen utfordring; hvordan Norsk Presseforbund, Norsk 

Redaktørforening og PFU skal forholde seg til nye aktører i pressen med et tydelig politisk 

perspektiv og en historie av å bryte med god presseetikk. 

 

Det alternative nettstedet Resett eksemplifisere problematikken. De ikke er medlemmer av Norsk 

Presseforbund, men har ved en anledning blitt dømt for brudd på god presseetikk og har klagesaker 

mot dem som står på vent (Huseby Jensen, 2018). Resetts søknad om medlemskap i 

Redaktørforening ble avvist basert på deres historikk med brudd på VVP, oppfordring til boikott av 

andre medier og tilbud om betaling av intervjuobjekter (Norsk Redaktørforening, 2018). 

Begrunnelsen er i tråd med pressens selvbilde knyttet til hvordan makten som medfølger i 

nyhetsinstitusjonen skal forvaltes. Det har blitt fremmet forslag om å endre forslaget som åpner for 

behandling av aktører som ikke har en tilknytting til Norsk Presseforbund (Norsk Presseforbund, 

2014). PFU begrunner dette med frykten for at de  ved å ved å behandle saker knyttet til ikke-

medlemmer tilegner de en falsk troverdighet PFU ikke kan stå bak, fordi aktører som ikke er 

medlemmer er heller ikke forpliktet til å forholde seg til de presseetiske retningslinjene (Lindebø, 

2018).  I praksis begrenser slike beslutninger PFU sin formelle makt til å regulere presseetikken for 

alle aktører som formidler og påvirker den offentlige samtalen. Dette legger opp til at reguleringen 

av presseetikken og samfunnsoppdraget flyttes fra de profesjonelle organisasjonene, tilbake til den 

kontinuerlige mediedebatten. 

 

Samfunnsoppdragets påpeker at pressen har en plikt til å føre en kritisk debatt i egne medier om 

pressens samfunnsrolle (Norsk Presseforbund 2015, punk 1.5; Brurås, 2009 b). I en offentlig debatt 

er det opp til hver enkelt individ å forsvare seg selv, eller andre, ved å rette kritikk mot det de anser 

som brudd på god presseetikk. Selvdømmeordningens begrensninger pålegger dermed individuelle 

journalister og andre medieaktører et større ansvar for å utfylle sitt samfunnsansvar ved å beskytte 

demokratiet og fellesskapets velferd. Disse begrensningene betyr derimot ikke at VVP ikke er 

betydningsfullt. Det fungerer som et klageorgan og utgjør det tydeligste rammeverket som 

reflekterer en bred historisk enighet om hva som anses som god presseetikk. Utfordringene PFU 

skisserer i møtet med dagens medieteknonlogi, viser at den formelle presseetikken alene ikke sikrer 

at pressen arbeider i tråd med god etikk og samfunnsoppdraget. Brurås (2009 b) foreslår at den 
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formelle presseetikken må bli bredere samtidig som det skapes større grad av interaksjon mellom 

media og publikum, slik at kvalitet i journalistikken kan forbedres gjennom åpenhet. Otledal (2001) 

mener på sin side at menneskeverdet må få en større plass i hver enkelt journalists forståelse av 

samfunnsoppdraget.Otledal (2001) og Brurås (2009 b). argumenterer for at profesjonens etiske 

perspektiv må strekke seg forbi de rigide og snevre systemene i den formelle presseetikken. For å 

gjøre dette må pressen åpne for en mer nyansert etisk forståelse i møtet mellom aktørene i pressen, 

deres kilder og samfunnet i sin helhet. 

 

2.7 Presseetikkens moralfilosofiske grunnlag 
I dette kapittelet har jeg argumentert for profesjonsmoralens betydning for pressens samfunnsrolle, 

og den formelle presseetikkens begrensninger for å sikre at pressen arbeider i tråd med god etikk. 

Jeg vil gjøre rede for teoretiske perspektiver om hvordan etikk skapes og tolkes, fra et brede 

moralfilosofisk perspektiv. Ofte blir begrepene etikk og moral benyttet om hverandre. Tradisjonelt 

beskrives etikk som en refleksjon av moral, der begrepet moral beskriver våre faktiske handlinger. 

Etikk er dermed den teoretiserte bakgrunnen for valgene vi tar og handlingene som følger. Arne 

Johan Vetlesen (2007) presiserer at etikken og moralens perspektiver belyser hvordan våre tenkte 

skiller mellom rett og galt, urettferdig og rettferdig, påvirker våre handlingsvalg. Etikken, i følge 

Vetlesen (2007, 9), bunner i en tanke om at mennesker i sin kjerne er moralsk motiverte vesener, 

som styres av rettferdighet og trangen til å gripe inn.  Fra et fagfilosofisk perspektiv kan man dele 

etikken inn i to kategorier; grunnlagsetikk og områdeetikk (Otledal 2001, 18). Grunnlagsetikken 

beskriver etikkens historie og sentrale begreper innen ulike etiske teoretiske tradisjoner, mens 

områdeetikk tar for seg hvordan disse etiske teoriene blir anvendt innen et bestemt område. I følge 

Oltedal (2001, 18) havner presseetikken  et sted midt mellom disse kategoriene, der etiske 

tradisjoner beskrives og utvikles med et mål om at det skal anvendes innen en profesjon. Jeg vil nå 

argumentere for hvorfor pliktetikk og konsekvensetikk er de grunnleggende moralfilosofiske 

retningene som kan identifiseres i den formelle presseetikken. Videre vil jeg vise til kritikk som kan 

bli rettet mot disse retningene, samt hva dydsetikken og nærhetsetikken kan tilby presseetikken. 

 

2.7.1 Pliktetikk 

Pliktetikk tar utgangspunkt i at etiske spørsmål kan besvares ved å utvikle universelle etiske normer 

som det eksisterer en allmenn enighet rundt (Otledal, 2001, 9). Disse normene beskriver hva som er 

en moralsk rett eller urett handling. Deontologien, mer konkret Immanuel Kant og hans 

erkjennelsesteori, er ansett som hovedteorien innen pliktetikken. I Grunnlegging til moralens 

metafysikk  fra 1785 beskriver Kant Det kategoriske imperativet. Det går ut på at ethvert menneske 
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skal handle slik at handlemåten kan gjøres om til en allmenn lov som kan godtas av alle (Kant 

[1785] 1997). Dermed kan ingen unntak gjøres basert på hvem som er involvert og hva situasjonene 

er, alle må handle på en måte som er allment aksepterbar. Et grunnprinsipp i Kants filosofi er at 

ethvert menneske skal handle slik at de aldri betrakter og behandler andre mennesker kun som et 

middel, men alltid som et formål i seg selv. Kant begrunner dette med at vår felles humanitet 

pålegger oss alle en plikt til å ivareta og beskytte det ukrenkelige egenverdet som han mener er 

tilstede hos alle mennesker, eller “menneskelige personer” (Vetlsen, 2007,21). Mennesket selv må 

på pålegge seg morallovens plikter, uansett om man ønsker  det eller anser de som fordelaktig for en 

selv (Svare, 1997, 299). For Kant handler det  ikke kun om den personen som ens handlinger 

påvirker. Ens egen verdi og andre menneskers verdi er for han uløselig knyttet, ved å bevare andres 

egenverd ivaretar man også sin egen egenverd (Svare, 1997, 305). Derfor kan kun vesner som 

handler på en måte som ikke bruker andre som middel kan være etiske, og dermed handle etiske 

etter allmenn aksept. Kants argumenter for moralske plikter er sterkt bygget på konseptet om 

allmennhet, mer enn noen annen moralfilosofisk teori (Vetlesen, 2007, 22).  

 

Vær Varsom Plakaten og Redaktørplakaten er utformet basert på  konsensus innad i pressens og har 

som mål å tjene allmennhetens velferd. Etikkplakatene har allmenne regler som til enhver tid skal 

følges av journalister. Brudd på disse anses som en moralsk urett handling. Kants pliktetikk har 

sammen med Hobbes teorier utviklet kontraktsteori, som pressens samfunnsoppdrag og dermed 

store deler av Vær Varsom Plakaten er basert på. Vetlesen (2007, 8) er en av mange som har 

problematisert denne tanken om at en allmenn moralsk regel kan eksistere. Kan noe automatisk 

anses som  moralsk rett kun fordi det er lovlig eller innenfor et system med konkrete regler? Eller 

finnes det situasjoner der man kan argumentere for at man handler moralsk godt om man bryter med 

allmenne regler? Vetlesen mener at det vil eksistere situasjoner der man ved å følge universelle 

regler som at man aldri skal lyve kan føre til situasjoner der en annen handling som er moralsk 

urett, som mord, kan skje. Vetlesen mener derfor at en tolkning av situasjonen vil være nødvendig 

for å kunne utføre handlinger som anses som etiske gode.  

 

Denne kritikken kan overføres til presseetikkens regler. Man kan argumentere for det vil finnes 

situasjoner der handliger som følger reglene kan anses som moralsk urett. I tillegg er flere av 

presseetikkens regler motstridene. Pressen skal både avdekke maktmisbruk og beskytte 

enkeltpersoner. I situasjoner der pressen utøver sin plikt om å avdekke maktmisbruk kan en 

potensiell effekt være en situasjon der enkeltpersoner bli utsatt for påkjennende og potensielt 

skadelige konsekvenser, som igjen strider mot pressens plikt om å beskytte enkeltpersoner. 

Journalister arbeid er også sammensatt av motstridene plikter. VVP gir uttrykk for at journallister er 
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pliktige til å føre selvkritisk debatt; “Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan 

mediene selv fyller sin samfunnsrolle.” (Norsk Presseforbund, 2015, punkt 1.4). Slik selvkritikk kan 

derimot stride mot journalisters plikt til å skape økonomisk overskudd for sin arbeidsgiver, der 

kritikk kan bety tap av profitt.  

 

2.7.2 Konsekvensetikk 

Konsekvensetikken er et samlebegrep for en gruppe teorier som bedømmer moraliteten i en 

handling etter dens potensielle og reelle konsekvener. Det mest kjente perspektivet innen 

konsekvensetikken er utilitarismen, som baserer seg på en grunntanke om at riktige moralske 

handlinger er de som maksimerer nytten og lykken for partene som er involvert i en situasjon 

(Christians 2007, 114). Fellesnytte, forstått som mest mulig lykke for flest mulig, er målet for 

utilitarismen. John Stuart Mill anses som en klassisk utilitarist og bygget sin tenkning på 

utilitarismens opprinnelse hos Jeremy Benthams. Stuart Mill beskriver lykke som et begrep som i 

sin essens betyr velferd. For å måle nivået av velferd handlingsalternativene kan føre til må man 

legge sammen individuelle velferdsnivåer (Malnes og Midgaard, 2017, 40). Det alternativet som 

medfører mest velferd er man dermed bundet av den konsekvensetiske handlingsregelen til å velge. 

Presseetikken er sterkt formet av utilitarismen, da samfunnsoppdraget og pressens selverklærte 

funksjoner hovedsakelig beskrives som samfunnsnytte (Otledal 2001, 19). Som vist gjennom både 

pressens egne etiske regelverk, og forskning på pressens samfunnsoppdrag, er pressens viktigste 

rolle å være til nytte for demokratiet og samfunnet. Fellesnytten er også målet med 

gjensidighetsprinsippet som pressens samfunnskontrakt er basert på. Derfor er det naturlig at 

konsekvensetikken er en av de grunnleggende tankene bak pressens verdigrunnlag og normer.  

 

Utilitarismens svakhet er utfordringen med å evaluere potensielle fremtidige konsekvener, siden vi 

ikke har verktøy til å fullstendig forstå hvordan noe utspiller seg fremover i tid (Christians 2007, 

120). Utilitarismen har ofte blitt kritisert for å overse enkeltmennesker og minoriteters rettigheter og 

velferd. Enkeltindivider og minoriteter er ofte spesielt utsatt for overgrep og urettferdig behandling, 

noe som ligger til grunn for pressens ansvar for å beskytte enkeltindivider og grupper mot 

maktovergrep (Norsk Presseforbund, 2015, punkt 1.5). Hvis pressen skulle basert alle handlinger på 

at flest mulig oppnådde velferd ville majoritetens meninger fort overskygget minoriteter og 

enkeltpersoners meninger. Dette strider mot pressens krav om å innfri kriteriene for å opprettholde 

demokratiet, på en måte som gir like muligheter til alle borgere. Potensielt ville det medført at 

pressen i praksis selv utførte maktovergrep mot de som faller utenfor majoriteten.  
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2.7.3 Dydsetikk 

Dydsetikkens tanker motsetter seg deontologiens universelle regler ved å fastslå at spørsmål om 

etikk har ingen bestemte svar (Vetlesen, 2007, 48). Dydsetikken kjennetegnes ved at moralske 

aspekter avgjøres av en persons karakteregenskaper.  I følge dydsetikken kan man avgjøre om en 

person er god utfra karaktertrekk, og denne avgjørelsen kan overføres fra person til handling. 

Dydsetikken skiller seg fra utilitarisme og deontologi, ved at den legger mer vekt på 

karakteregenskaper enn moralske regler og konsekvenser. Fokuset forskyves fra handlingen til 

aktøren som avgjørende del. Dydsetikken som moralteori, spesielt nyaristotelisk dydsetikk, kan sies 

å være basert på Aristoteles (1999) sin forståelse av vitenskap, dyd, handling, lykke og det gode liv. 

Aristoteles omtaler både intellektuelle dyder og etiske dyder (Aristoteles, 1999, 169,171).  De 

intellektuelle dyder er knyttet til kunnskap og fornuft. Disse dydene kommer fra klokskap og 

læring, dermed trenger de erfaring over tid for å kunne brukes innen overveielse av prosesser i 

etiske dilemmaer. De etiske dydene er knyttet til følelser og basert på at rett holdning utvikles og 

vises gjennom vaner (Aristoteles, 1999,35-40). Det er tre intellektuelle dyder (Vetlesen 2007, 49): 

1. Episteme: kunnskap om det som er og alltid bli være slik - vitenskapelig kunnskap. 

2. Teche : kunnskap om det som er foranderlig - produksjon. 

3. Fronesis: visdom som er relevant i praktiske saker som er skaffet gjennom erfaring. 

 

“Når etikken er undersøkelsen vi bedriver, er emnet vi retter oss mot området for praxis, det vil si 

området for det som kunne være annerledes”( Vetlesen, 2007, 50). Presseetikken forstått ut fra dette 

er vurderinger som gjøres for å forbedre pressens funksjoner i praksis. Fronesis som dyd retter seg 

mot praxis, mot det som er annerledes og foranderlig. Fronesis skiller seg fra epimiste ved at det 

retter seg mot det partikulære i motsetning til det allmenne, altså det som gjelder enkelte ganger, 

men ikke hver gang. “Dette er partikularia, enkelttingene, hendelsene, handlingene; handlingene i 

en situasjon, i et bestemt her og nå; til forskjell fra det universelle og nødvendige som episteme 

retter seg mot. “ (Vetlesen, 2007, 50). Fra et slikt perspektiv er avgjørelsene om hva som er riktig i 

en situasjon basert på en tolkning av situasjonen, fordi ingen situasjoner eller hendelser er de 

samme.  

 

Tar man utgangspunkt i at hva som er rett eller galt vil forandre seg med situasjonen, kan man se på 

dette som en kritikk at deontologiens universelle regler er utilstrekkelige. I følge dydsetikken er 

erfaring nødvendig, men ikke tilstrekkelig i seg selv (Vetlesen, 2007, 51). Innen presseetikken betyr 

dette at den praktiske utførelsen av journalistikk ikke nødvendigvis sikres av at Norsk 

Presseforbund har et sett regler som de kan dømme utfra. God forvaltning av presseetikk og 

samfunnsoppdraget  i praksis forutsetter at journalistene er rustet til å både tolke situasjonen og de 
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presseetiske reglene. Slik kan man si at det pålegges journalistrollen et krav om en rekke 

egenskaper som kan sammenlignes med Aristoteles sine dyder. Idealene og kravene til åpenhet, 

ærlighet, saklighet og rettferdighet som kommer frem i beskrivelsene av samfunnsoppdraget kan ses 

som slike dyder. 

 

2.7.4 Nærhetsetikk 

Nærhetsetikken tar utgangspunkt det personlige møte mellom mennesker og Den Andre,  der alle 

har et ansvar ovenfor den man møter. Den Andre henviser til den andre personen som man møter i 

en situasjon, som har tause krav til mennesket de møter. “Menneskets grunnleggende erfaring av 

seg selv som etisk subjekt og som etisk adressat finner sted i jeg-du forholdet. Erfaring er sanselig 

og følelsesmessig så vel som kognitiv” (Vetlesen & Nordtvedt, 1994, 158). Knud E. Løgstrup og 

Emmanuel Levinas er to filosofer som står for dette perspektivet innen etikken. Levinas (1987) 

plasserer det helhetlige ansvaret for den andre hos han selv og mener at vi alle er skyldige for alt og 

alle mennesker. I nærværet mellom mennesker mener Levinas at man skaper mening gjennom 

språket. Dette betyr at kommunikasjonen i relasjonen mellom mennesker er utgangspunktet for 

etikken, fordi “I språket blir den Andre bekrefta og respektert” (Oltedal 2001, 63). Løgstrup (1993) 

vektlegger også kommunikasjonen som en situasjon der etikk blir utført, fordi gjennom 

kommunikasjoner våger mennesker å  å bli imøtekommet og gjør der derfor sårbar. Dette er fordi 

kommunikasjon handler om makt og tillit, og menneskelige relasjoner er maktrelasjon, derfor 

springer etikken ut fra disse relasjonene (Løgstrup,1993, 25).  

 

Brurås (1995) undersøkte forholdet mellom den norske presseetikken og nærhetsetikken i 

Presseetikk og Moralfilosofi, for å se om nærhetsetikken kan belyse eller avgrense presseetikken. 

Kritikk av nærhetsetikken mener at hvis det moralske ansvaret oppstår i møtet mellom et jeg og et 

du, så avvises ansvaret for den fjerne og ukjente andre. Et slikt perspektiv tar ikke høyde for 

samfunnet i sin helhet, eller de individer i samfunnet man ikke ser. Han konkluderer med at 

“journalistisk profesjonsetikk i prinsippet er uforenelig med nærhetsetikk” (Brurås, 1995, 9). Hans 

motivasjon for analysen var debatter  i mediene der pressen ble beskyldt for å basere seg på kyniske 

og umenneskelige holdninger. Slike beskyldninger var basert på at pressen i situasjoner utnyttet 

enkeltpersoner for å nå sitt mål om å ha størst mulig helhetlig samfunnsnytte, i tråd med 

utilitarismen. Selv om nærhetsetikken ikke kan være det perspektivet som presseetikkens regler tar 

utgangspunkt i, har det elementer å tilføre presseetikken i situasjonene er journalistene møter  

menneskene som er kilder og intervjuobjekter (Brurås, 1995). Otledal (2001, 168) støtter 

argumentet der nærhetsetikken burde få en større rolle i presseetikken. Siden journalistenes arbeid 

utføres i kontakt med andre mennesker, er det bevarelsen av den andre menneskeverd hun mener 
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burde utgjøre grunnlaget for journalistenes forståelse av egen rolle. Nærhetsetikken tilbyr 

presseetikken et perspektiv der aktørene inkluderer makten de sitter med ovenfor andre i deres 

etiske vurderinger. 

 

2.8 Etiske argumenter i kontekst 

Basert på sammenligningene jeg har gjort mellom de etiske retningene og den formelle 

presseetikkens normer mener jeg det er berettiget å si at pliktetikken og konsekvensetikken står 

sterkt i utviklingen av dagens presseetiske selvdømmeordning i Norge.  På en rekke punkter i VVP 

ser man derimot at deler av oppdraget er basert på motstridende etiske perspektiver som i mange 

situasjoner kan skape en konflikt der et hensyn må prioriteres over et annet. Her er det i stor grad 

opp til journalister å handle rett basert på deres erfaringer, tolkninger og kunnskaper i møte med 

andre mennesker. Vetlesen mener at de nevnte etiske perspektivene “lar oss se at moralsk uenighet 

og kritikk kan avgjøres av argumenter; at moralsk strid ofte bunner i ulike virkelighetsoppfatninger; 

og at synspunktene på hva som er rett og galt, slett ikke er bare subjektive, eller vilkårlig”(Vetlesen 

2007, 9). At man handler innenfor det som er lovlig eller at man faller innad et sett regler betyr ikke 

dermed at man utøver god etikk eller handler rett. Regler representerer yttergrensene av hva vi 

aksepterer som rett. Krysser man grensen er det klart at handlingen er uetisk, det er derimot ikke gitt 

at alle i samfunnet vil oppfatte en handling som etisk rett selv om om den følger PFU sine regler. Til 

syvende og sist så er pressen avhengig av at samfunnet oppfatter deres arbeid som rett, for at de skal 

ha oppfylt sin del av samfunnskontrakten, og dermed opprettholde sin tillit og legitimitet. 

 

Sjåvaag (2010) mener borgernes plikt i følge samfunnskontrakten er å reagere på  den journalistiske 

kvaliteten og informasjonen de blir tildelt. Dette er årsaken til at det ved jevne mellomrom dukker 

opp en debatt i mediene om hvorvidt pressen har utført god presseetikk.  En handling som i en 

situasjon kan være ansett som akseptabelt fra samfunnets side kan i en tilnærmet lik situasjon senere 

bli ansett som galt. Dette er enten fordi samfunnet har utviklet nye normer eller fordi situasjonen, til 

tross for å være tilnærmet lik, har den aspekter som skiller den fra den tidligere situasjonen. 

Forestillinger om hva som er rett og galt er dermed ikke bare rent filosofiske, de er også formet av 

hvordan kulturen og samfunnet forandrer seg med historien. “Etikk er både forståelig innenfor og 

sett i lys av et bestemt samfunn til en bestemt tid” (Vetlesen, 2007, 9). Vetlesen (2007) mener at vi 

alltid må ta de filosofiske perspektivene under lupen og stille kritiske spørsmål til den historiske og 

kulturelle konteksten de har oppstått i eller forsøker å gjelde for. Argumentene som aktørene i 

debatten om metoo-dekningen må derfor ses i perspektivet av hvilken situasjon og kontekst de 

oppstå i. Studiens problemstillingen etterspør debattens argumenter, og gjelder for tidsperioden og 

konteksten de oppstod under. I denne studiens vil derfor ikke argumentene blir vurdert i henhold til 
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hvor moralsk rett eller gale de er i forhold til presseetikkens regler. Istedenfor vil jeg benytte 

teoriene, begrepene og de moralfilosofiske perspektivene som er gjort rede for i dette kapittelet for å 

avdekke hvilke tolkninger og virkelighetsoppfattelser argumentene viser til. Jeg vil også knytte 

disse tolkningene tilbake til hvilket moralfilosofiske perspektiver de bygger på. 

 

 

 

 

3 Metode 
 

Denne studien tar sikte på å besvare problemstillingen: 

 

Hvilke etiske perspektiver og argumenter kan identifiseres i debatten rundt hvordan mediene har 

utført sitt samfunnsoppdrag i dekningen av Metoo-sakene knyttet til Trine Skei Grande og Trond 

Giske? 

 

Problemstillingens interesse er de ulike argumentene og perspektivene som kommer til syne i 

meningene de relevante aktørene fremmer om pressens rolle. Argumentene og perspektivene må 

avdekkes, før de kan knyttes til ulike teorier innen moralfilosofi og pressens samfunnsrolle. For å 

besvare oppgavens problemstilling har jeg valgt å benytte meg av en kvalitativ 

argumentasjonsanalyse som metode. I dette kapittelet vil jeg beskrive det metodiske utgangspunktet 

for analysen, og argumentere for metoden som er valgt. Deretter vil jeg gjøre rede for analysemalen 

som er benyttet i utførelsen av analysen. Etter dette vil jeg presentere enhetene som utgjør 

datamaterialet med en påfølgende beskrivelse av hvordan og hvorfor disse enhetene ble valg ut. 

Avslutningsvis diskuteres fordeler og svakheter ved studiens metode. 

 

3.1 Kvalitativ tekstanalyse 
Kvalitative forskningsmetoder benyttes til å finne og fortolke ulike kvaliteter i datamaterialet. Slike 

analyser av materialets kvaliteter har som mål å skape en dybdeforståelse og er opptatt av det 

betydningsmessige (Grønmo, 2004, 129). Kvalitative metoder egner seg derfor godt til å belyse 

aspekter ved datamaterialer som er meningsbærende, og ikke lar seg beskrive av tall og 

størrelsesforhold. I studier der språket er analyseobjektet og datamaterialet består av enheter som 

faller under det utvidede tekstbegrepet omtales som en tekstanalyse. Tekstanalyser kan utføres 
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gjennom både kvalitative og kvantitative metoder, der metoden velges ut fra problemstillingens 

interesse. Denne studiens interesse ligger i hvilke argumenter i som fremmes i debatten om 

medienes rolle i metoo-sakene, samt hvilke etiske perspektiver argumentene representerer. Dette er 

spørsmål som søker en dybdeforståelse for materialets kvaliteter, derfor er en kvalitativ tekstanalyse 

valgt som metode. For at en kvalitativ tekstanalyse skal utføres på en strukturert måte forutsettes en 

klar retning, som tar utgangspunkt i en relevant teoretisk tradisjon (Helland, Knapskog, Larsen, 

Østbye, 2007, 58). For å sikre et strukturert undersøkelsesopplegg har jeg tatt utgangspunkt i en 

teoretisk tradisjon med interesse for argumentasjon, der jeg benytter meg av Stephen Toulmins 

argumentasjonsmodell. I tillegg benyttes problemstillingen og tydelige definerte begreper som 

redskaper til å skape en forståelse for artiklene som utgjør datamaterialet. 

 

3.2 Argumentasjonsanalyse 

Tekstanalyser er objektstyrt, noe som betyr at tekstens egenskaper styrer de metodiske valgene 

(Helland et al, 2007, 64). Tekstene som utgjør debatten i avisene hadde som formål å formidle 

rasjonell argumentasjon som hadde som formål å overbevise andre aktører. Dette ligger til grunn for 

valget av argumentasjonsanalyse som metode. Interessen for å beskrive den argumenterende 

virksomheten har en lang historie, særlig knyttet til retorikken (Bergström & Boréus, 2012, 91). 

Argumentasjonsanalysen har på samme måte som retorikken sine røtter hos Aristoteles og hans 

analyse av hva som skaper gyldige og overbevisende taler. Retorikken handler først og fremst om 

hva det er som gjør at en ytring er effektiv, altså hvordan mennesker anvender ulike former for 

språk for å overbevise. Argumenterende tekster benytter derfor ofte retoriske virkemidler for å være 

effektive. Tradisjonelt snakker man om de tre virkemidlene logos, etos og patos. 

Argumentasjonsanalyse behandler i størst grad det som faller under logos, nemlig et forsøk på å 

argumentere på en måte som taler til mottakerens intellekt og rasjonelle vurderinger (Bergström & 

Boréus, 2012, 92). Til tross for at retorikken og argumentasjonsanalysen ligger nært hverandre har 

de med tiden blitt skilt til to forskjellige metoder for undersøkelse. Dagens argumentasjonsanalyser 

bygger på den formelle logikken ved å benytte logikkens terminologi til å beskrive, eller lage 

modeller, som forklarer det argumentative i en tekst. Argumentasjonsanalysen er dermed fokusert 

på tekstens bruk av logiske elementer for å overbevise, ikke avsenderens språkbruk eller 

emosjonelle påvirkning (Bergström & Boréus, 2012, 94).  

 

Argumentasjonsanalysen har som alle metoder en avgrenset bruk. Bergström og Boréus mener 

argumentasjonsanalyser kan benyttes med tre formål. Argumentasjonen eksisterer som et element i 

en tekst som ofte har flere elementer, og flere ønskede utfall enn å kun overbevise om en bestemt 

oppfatning. Et formål med en argumentasjonsanalyse er å “finne” disse elementene gjennom en 
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analyse og forklare disse i tråd med argumentasjonens mål for overbevisning. Et annet formål for 

argumentasjonsanalyse har vært å bedømme i hvilken grad argumenter lever opp til visse normer, 

som for eksempel normer for saklighet og rasjonalitet (Ibid, 93). Det tredje formålet er å forsøke å 

avgjøre argumentasjonens beviselighet, altså i hvilken grad argumentasjonen styrker eller svekker et 

bestemt synspunkt. En argumentasjonsanalyse kan derfor definere på forhånd hvilke av disse 

formålene den forsøker å oppfylle, om ikke alle på en gang.  

 

Problemstillingen i denne oppgaven etterspør argumentene og de etiske perspektivene som kom 

frem i debatten om metoo-dekningen. Dette skisserer et formål som er i tråd med å avdekke 

elementene og forklare disse i tråd med argumentasjonens mål for overbevisning. Studiet vil ikke 

vurdere styrken i argumentene, eller hvorvidt de lever opp til visse normer for argumentasjon. Det 

finnes en rekke modeller for argumentasjonsanalyser som kunne vært benyttet for å belyse denne 

oppgavens problemstilling. Gjennomførelsen av denne studiens argumentasjonsanalyse vil benytte 

Stephen Toulmins modell for argumentasjon som et system for å avdekke argumentasjon og 

premissene bak. Jeg vil nå argumentere for hvorfor modellen passer godt for å belyse 

problemstillingen.  

 

3.3 Toulmins argumentasjonsmodell 
Stephen Toulmin (2003) presenterer i The Uses of Argument en modell som beskriver hvordan ulike 

elementer i en argumentasjon henger sammen. Hans resonnement tar utgangspunkt i at den som har 

en påstand hele tiden argumenterer mot noen som presser mot deres argumentasjon, slik at de må 

benytte flere elementer for å bygge opp sin påstand (Bergström og Boréus 2012, 107). Syllogismen 

er den teoretiske retningen som tar utgangspunkt i logikken. Dens analysen av argumentasjon er 

opptatt av å vise sammenhengen mellom argumenters ulike elementer (Bergström og Boréus 2012,, 

15). Toulmins teoretiske perspektiv er en utvidelse av syllogismen. Han mener det ikke holder å 

tolke sammenhengene, man må forstå de usagte premissene bak et argument for å avdekke hva 

avsenderen mener er sant og logisk. Jeg mener dette gjør modellen god egnet for å besvare denne 

studiens problemstilling. Studien er ikke interessert i hvordan aktørene i debatten teknisk utfører sin 

argumentasjon, men hva deres argumentasjon sier oss om deres tolkninger av pressens rolle, samt 

hva som er rett og galt i tråd med den.  

 

Toulmin (2003) trekker frem tre hovedelementer som inngår i et hvert argument; påstand, belegg og 

hjemmel. Disse elementene er knyttet sammen i en bestemt retning, indikert av pilen i modellen 

(Modell 1). Påstanden er hovedpoenget som argumentasjonen fremmer. Belegget er informasjonen 
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som presenteres for å bygge opp under denne påstanden. Informasjonen som kommer frem i 

belegget viser hva som anses som de grunnleggende sannhetene i argumentasjonene. Hjemmelen er 

premisset som forklarer hvordan belegget og påstanden er knyttet sammen. 

 

Modell 1: Toulmins modell. 
Figur 1: Stephen Tolmins argumentasjonsmodell.  
 

Påstanden er det avsenderen ønsker å overbevise publikum om. En slik overbevisning skjer ifølge 

Toulmin ved å motbevise tenkte rasjonelle motargumenter hvert steg av argumentasjonen. For at 

dette kan oppnås må man gjennom belegget beskrive hvorfor påstanden er korrekt. Dette er årsaken 

til at belegget regnes som informasjonsopplysninger. Om grunnlaget for argumentasjonen fremstår 

som dokumenterbar og feilaktig vil påstandens logiske byggestener være ugyldige. Hjemmelen 

(Warrant hos Toulmin) benyttes for å forklare hvordan man kommer seg fra belegget til påstanden. 

“[the warrant’s] task being simply to register explicitly the legitimacy of the step involved and to 

refer it back to the larger class of steps whose legitimacy is being presupposed.» (Toulmin, 2003, 

92). Hjemmelens oppgave er å gi påstanden legitimitet ved å vise til hvordan belegget er relevant 

for påstanden. Hjemmelen er ofte det som er inneforstått, implisitt eller noe avsenderen antar at det 

eksisterer en enighet om. Dette betyr derimot ikke at premisset bak hjemmelen ikke må 

argumenteres for, noe som gjøres gjennom ryggdekningen, et element som hører til den utvidede 

modellen. 

 

Utvidet modell 

Toulmins modell kan utvides med tre elementer som bygger opp under hovedelementene, de er; 

ryggdekning, gjendrivelse og styrkemarkør. Disse er ikke tilstede i alle argumenter, men brukes der 

det sees som nødvendig for analysen (Bergström og Boréus, 2012). Ryggdekningen er 

støtteargumentasjon for hjemmelen. Ofte består denne delen av informasjon eller begrunnelser som 

underbygger hjemmelens troverdighet ved å forklare hvorfor sammenhengen mellom belegget og 

påstanden er rasjonell. Gjendrivelsen er elementet som beskriver den tenkte motargumentasjonen, et 

kjennetegn ved Toulmins modell. Gjendrivelsen identifiserer og imøtegår usikkerhetsmomenter som 

finnes i påstanden, hjemmelen og ryggdekningen. Dette gjøres ved å anerkjenne potensielle 
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svakheter i argumentasjonen på forhånd, etterfulgt av motargumenter som besvarer mottakernes 

eventuelle motforestillinger. Styrkemarkøren er beskrivelsen av graden av sikkerhet den som 

forsøker å overbevise tilegner sin egen påstand. Styrkemarkøren gir avsenderen mulighet til å tilføre 

nyanse til sitt helhetlige argument ved å vise til en selvinnsikt i argumentets styrke. Dette kommer 

til syne gjennom retoriske virkemidler, henvisning til noe som konkrete fakta eller egen tolkning, 

samt ved bruk av ord som “antagelig”, “ofte” og “sannsynligvis”. 

 
Figur 2: Utvidet modell, Stephen Toulmin.  
 

Alle elementene i den utvidede modellen lener seg på hverandre og må ses i sammenheng for å 

forstå den helthetlige argumentasjonen. Toulmin (2003) mener at ethvert argument som tar 

utgangspunkt i en rasjonell diskusjon vil svekkes om et av disse elementene ikke er tilstrekkelig 

logisk overbevisende. En utfordring med agrumentasjonsanalysen er at en tekst har flere påstander 

og argumentasjonsrekker som kan tolkes ulikt. Onsberg og Jørgensen ( 2008, 33,34) viser til 

hvordan Toulmins modell kan systematiseres ved å lage oversikt over de mulige tolkningene av 

argumentasjonen ved å rangere de i rader og hierarkier. Argumentasjonsradene viser til ulike 

argumenter for den samme påstanden, der en påstand kan bygges opp basert på flere belegg. En slik 

type argumentasjon består ofte av sideordnede argumenter som presenterer en påstand og lister 

deretter opp de ulike argumentene som støtter denne ene påstanden (Onsberg og Jørgensen, 2008, 

30, 31). Et argumenthierarki har derimot har ett overordnet argument og flere underordnede 

argumenter som hver for seg er konstruert med en egen påstand, og tilsvarende belegg og hjemmel. 

Sammen støtter disse underordnende argumentene opp mot et større overordnet argument. Slik kan 

en påstand i et argument være belegget i det overordnede argumentet.   

 

Analyseprosedyren 

Onsberg og Jørgensen (2008, 33) anerkjenner at det kan være utfordrende å overføre tekstens 

meningsinnhold til en slik modell. For at argumentasjonsanalysen skal tolkes innen rimelige 
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rammer må analysen streve mot å bli en rekonstruksjon av teksten som bygger på fortolkningen av 

teksten sett i lys av konteksten. Konteksten rundt artiklene i denne studien var en debatt om 

pressens forvaltning av sitt ansvar i møte med etiske utfordringer i dekningen metoo-sakene knyttet 

til Giske og Skei Grande. Denne debatten er videre en del av en større kontekst der den etablerte 

pressens rolle utfordres av kritikk fra samfunnet og nye aktører. For å kunne besvare 

problemstillingen har jeg derfor på forhånd definert de overordnede argumentene til påstander om 

pressens forvaltning av ansvar og plikter i møte med metoo-saker i politikken. De underordnende 

argumentene varierer i de ulike tekstene, men inneholder påstander som er relevante for 

overargumentet, som blant annet alternative medier, anonyme kilder, sensasjonalisering, 

mediekritikk og personfokus. I enkelte artikler er det en rekke underordnede argumenter som ikke 

er inkludert i analysen, da de ikke er relevante for problemstillingens interesse. 

 

Den praktiske gjennomførelsen av analysen følger Toulmins utvidede modell, men er tilpasset med 

rader og hierarkier. Enkelte tekster har kun ett argument som er relevant for problemstillingen, mens 

andre har en rekke underordnede argumenter. For å åpne for en systematisk og representativ 

fortolkning av de ulike argumentene har jeg laget en analysemal (Vedlegg 1) som åpner for flere 

måter å systematisere argumentene, basert på beskrivelser av Onsberg og Jørgensen (2008). En 

utfordring er tekster som benytter seg av implisitt argumentasjon, da dette kan føre til at 

fortolkningen tilegner teksten meninger som ikke kan dokumenteres. For å hindre dette benyttes 

tekstens egne ord så langt det lar seg gjøre. Dette er sikret ved at analysemalen inkluderer en liste 

med sitater som illustrerer argumentenes elementer (Onsberg & Jørgensen, 2008, 33). I 

analysekapittelet har jeg inkludert et eksempel på der den første enheten «Vi som varslet om Giske» 

er plassert inn i malen, for å gi en bedre forståelse for hvordan jeg har benyttet den. Jeg har valgt å 

ikke inkludere alle utfylte maler eller figurer i analysekapittelet da dette ville tatt for stor plass og 

hindret bruk av sitater flettet inn underveis. For å systematisere de ulike etiske perspektivene har jeg 

benyttet en tabell som sorterer hvilke artikkel aktørene uttaler seg i, samt hvilke etiske perspektiver 

som finnes i deres hovedargumenter (Vedlegg 2). Perspektivene er fylt inn basert på hvor godt de 

stemmer overens med teoriene om hva som gjør en handling moralsk god slik de er beskrevet i 

teorikapittelets beskrivelse av pliktetikken, konsekvensetikken, dydsetikken og nærhetsetikken. 

 

3.4 Lesemåte og systematisering av analysen 
Hvilken lesemåte man inntar i møte med en tekst avgjør hvilke resultater analysen får. 

Litteraturforsker Atle Kittang beskriver i Litteraturkritiske problem: Teori og analyse (1976) 

beskriver tre lesemåler som styrer måten kvalitative tekster leses på; den sympatiske, den 
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objektiverende og den symptomale. Den sympatiske lesemåten ønsker å finne den meningen 

forfatterens intensjonelt har lagt i teksten. En slik lesemåte benyttes ofte for å analysere språkets 

funksjoner. Den objektiveredene lesemåten ønsker å analysere meningen i teksten separert fra 

avsenderens perspektiv og konteksten rundt. Den symptomale lesemåten ser på teksten som et 

resultat av, eller et symptom på, konteksten avsenderen og teksten befinner seg i. Denne lesemåten 

har en sterk stilling innen medievitenskapelig innholdsanalyse, fordi den setter medieinnhold i 

sammenheng med større samfunnstrukturer (Helland et al, 2007, 64). Det er et kritisk 

fortolkningsperspektiv som er knyttet til feministisk litteraturteori, marxistisk litteraturteori, 

psykoanalytisk litteraturteori og nyhistorisme. En slik kritisk innstilling i møte med medietekster er 

fruktbart fordi den er interessert i underliggende betydninger (Helland et al, 2007, 64. 65). Disse 

betydningene er normer som kan være så naturlige for en gruppe at de fremtoner seg som 

selvfølgeligheter og allmennheter. 

 

Onsberg og Jørgensen har et praktisk perspektiv i sin beskrivelse av Toulmins modell. De mener at 

for å kunne gjøre en fortolkning som er så representativ som mulig, må en tolkning av avsenderens 

intensjon inkluderes i lesingen (Onsberg & Jørgensen, 2008, 34). En slik lesemåte som forstår 

argumentene basert på avsenderens intensjoner er nærmere Kittangs beskrivelse av en sympatisk 

lesning. Ifølge Kittang vil en slik lesning være for interessert i avsenderen og ikke se forbi til de 

større samfunnsstrukturene. Han mener den symptomale lesemåten gir en bedre forståelse fordi den 

følger avsenders intensjon dit den blir skapt (Kittang, 1976, 45).  

 

Jeg mener at debatten om pressens dekning av metoo-sakene ikke passer fullstendig inn i en slik 

beskrivelse av sammenheng mellom konteksten, avsenderen og teksten. Som vist gjennom teorier 

av blant annet Brurås (2008, 2009 a,b), Allern (2010) og Bjerke (2012) i teorikapittelet, er det de 

overordnede normene som utgjør pressens samfunnsoppdrag og formelle etiske regler. Pressens 

samfunnsoppdrag kan kun påberopes av pressen selv, men de ulike tolkningene av hvordan det 

utføres kan påvirkes av både journalister og redaktører, samt andre aktører i samfunnet med en 

varierende grad av tilknytningen til pressen. I denne konteksten er derfor avsenderen både et 

symptom på den større konteksten, men også i seg selv årsak til konteksten. Basert på dette har jeg 

valgt å utføre analysen basert på den symptomale lesermåten, med hensyn til at avsenderens 

intensjoner også er en viktig del av konteksten. 

 

3.5 Avgrensning 
Omfanget av omtalen av Metoo-bevegelsen de siste månedene av 2017 og første halvdel av 2018 
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var omfattende. Dermed ble den gjennomgående debatten om de presseetiske utfordringene av en 

omfattende størrelse, spredt over alle mediekanaler. Det er derfor ikke praktisk mulig å analysere 

alle meningsartikler, nyhetsartikler eller tilsvar fra debatten, og en rekke avgrensninger er gjort for å 

begrense materialet. Grønmo (2004, 189) mener forberedelsene til datainnsamlingen for kvalitative 

innholdsanalyser gjøres ved å lete og finne potensielle tekster. Forberedelsene til datainnsamlingen 

og utvalget er gjort gjennom ulike søk og kvantitative analyser i A-tekst. A-tekst er et datasystem 

med mulighet for statistisk analyse av medieartikler i Norge. Jeg har benyttet systemet for å få en 

bedre oversikt over omtalen av metoo-saker i sin helhet, samt sakene knyttet til de forskjellige 

politikerne og debatten om presseetikk. 

 

Søkene i A-tekst ga flere resultater som viste hvordan debatten utviklet seg og forholdt seg til 

sakene som ble omtalt. Generelt ble presseetikk omtalt mer i nettaviser i januar enn noen annen 

måned i 2017 og 2018. Samtidig var omtalen av metoo-sakene knyttet til norske politikere, inklusiv 

Giske og Skei Grande, ble omtalt mest i mediene i januar og første del av februar. Basert på den 

kvantitative analysen er perioden for analysen definert til de fem første ukene i 2018, fra 1. januar 

til og med 4. februar. Avsløringene av metoo-sakene startet med artikler i de ulike riksdekkende 

avisene og på andre nettsteder, før de deretter spredte seg videre til andre medier kanaler som TV og 

radio. På bakgrunn av dette har jeg begrenset søkene og datamaterialet til artikler fra norske aviser 

og nettsteder. Alle søk utført er under kildekategoriene “norsk papir” og “norsk web”. Et søk med 

*metoo* i disse kildene innen den avgrensede tidsperioden gir et resultat med 4377 artikler. 

Debatten som omhandlet journalistikkens møte med metoo omhandler mer enn Giske-saken og Skei 

Grande-saken, men disse to sakene startet to separate og tidvis sammenfallende debatter som 

utfoldet seg disse fem ukene. I et søk der *journalistikk* og *metoo* brukes som søkeord er 

resultatet 74 treff. Dette gir et betydelig mindre, og mer relevant utgangspunkt for å finne enheter. 

 

Ved å lese gjennom artiklene dannet jeg meg et bilde av hvilke aktører og artikler som var relevante 

for debatten. For å finne artikler som ga et godt inntrykk av aktørenes argumenter tok jeg 

utgangspunkt i artiklene jeg hadde definert som kjernen av debatten og benyttet referansene i disse 

artiklene for å finne relevante artikler som falt utenfor søk i A-tekst. Gjennom en slik metode fant 

jeg artikler som sammen med resultatene fra A-tekst viste et helhetlig bilde av debatten, som 

utgjorde utgangspunktet for utvalget av enheter. 

 

3.6 Utvalg 
Utvalget av enheter og innsamling av data innen kvalitativ forskning er en mellommenneskelig 
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prosess som vil være ulik basert på argumentene til den som utfører utvalget (Thagaard, 1998, 179). 

De metodiske aspektene ved kvalitativ forskning åpner for en fleksibilitet i møte med enhetene som 

utgjør kildematerialet som analyseres (Grønmo, 2004, 129). I denne analysen er enhetene av 

forskjellig omfang, format og presentert gjennom ulike distribusjonskanaler. Artikler som er valgt ut 

fra de mange artiklene er de jeg anser som kjernen i debatten, definert gjennom en kvantitativ 

analyse av omtalen av metoo og debatten om presseetikk gjort i A-tekst. Utvalget av enhetene har 

blitt gjort ved hjelp av purposive sampling-teknikken (Neuendorf, 2002, 88). Det er en subjektiv 

utvelgelse som styres av hva som er hensiktsmessig for å målrettet belyse problemstillingen, noe 

som sikres ved at de mest relevante enhetene velges ut.  

 

En slik teknikk er kritisert for å være for subjektiv, og dermed gir mer rom for partisk utvelgelse 

som kan påvirke resultatet av analysen. Dette kan man motvirke til en viss grad ved å forsøke å ta 

utgangspunkt i at enhetene skal velges ut fra en logisk analyse av hvilke kvaliteter som gjør 

enhetene hensiktsmessige for å belyse problemstillingen. I denne analysen har jeg benyttet A-tekst 

og artiklers referering til hverandre som et verktøy for å skille ut en mindre gruppe artikler med 

størst mulig relevans. Enhetene som utgjør datamaterialet er valgt ut av denne gruppens artikler ved 

hjelp av en strategisk utvelgelsesprosess der enheter til analysen er tekster som tydelige fremmer en 

mening eller tar et standpunkt som er relevant for forskningsspørsmålet og debatten (Grønmo, 2004, 

98). Den kvantitative analysen viste at debatten ikke var en debatt som fokuserte på en 

problemstilling, men tok for seg ulike tematikker og ble distribuert fragmentert over flere nettsteder. 

Enhetene har derfor ikke blitt valgt ut basert på konkrete rammer for hvilken sjanger det er, hvor de 

er publisert eller hvilken underordnet tematikk de beskriver. Det strategiske utvalget er basert på det 

jeg som forsker mener inkluderer de store linjene fra debatten med argumenter fra relevante aktører, 

der artiklene er hovedkilden til ytringene og tilbyr et nytt perspektiv til debatten. 

 

Det Store Norske Leksikon definerer pressen som “en fellesbetegnelse for nyhetsmedier generelt” 

(Skare Orgrete, 2018).  Avisene og magasinene som utgjør pressen kan deles i mange grupper basert 

på hvilke kjennetegn man sorterer de ut fra. I denne oppgavens analyse har jeg valgt å definere 

aktørene i debatten om presseetikken i metoo-sakene i to grupper. Disse to gruppene er definert for 

å tydeliggjøre hvordan aktørenes posisjon i pressen og samfunnet er relevant for debatten, uten å 

måtte spesifisere det for hver aktør i hver enkelt enhet. De to gruppene er skilt fra hverandre basert 

på ulikheter innen størrelsen på publikum, historisk rolle i pressen, politisk tilknytning og 

nisjebasert innhold. Den første gruppen vil i denne analysen omtales som den tradisjonelle pressen. 

Aktørene som plasseres i denne gruppen er redaktører og journalister som jobber for aviser 

beskriver seg som politisk uavhengige, har høye lesertall og som publiseres daglig på papir eller 
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nett. Avisene som er plassert i denne kategorien er VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv 

og Nettavisen. Informasjonen som ligger til grunn for dette valget er hvordan avisene selv beskriver 

sin virksomhet på sine nettsider, sett i sammenheng med lesertall fra 2017 (Medienorge, 2017). 

 

Den andre gruppen som jeg har definert i denne debatten er ikke like heterogen som den 

tradisjonelle pressen. Kjennetegnet til aktørene innen denne gruppen er at de av ulike årsaker ikke 

kan plasseres i samme gruppe som de tradisjonelle mediene. Disse aktørene fremstår ikke som en 

samlet gruppe i samfunnet eller mediene generelt, men aktørene i denne gruppen er plassert 

sammen basert på hvilken rolle de utfører i debatten om medienes rolle i metoo-sakene. Denne 

gruppen består av aktører som har kritisert de tradisjonelle mediene i den offentlige diskusjonen. 

Aktører innen denne gruppen er mennesker med tilknytning til sakene, samfunnsdebattanter, frilans 

journalister, samt journalister og redaktører fra aviser som bryter med ett eller fler av kjennetegnene 

til den tradisjonelle pressen. Avisene og nettstedene som benyttes i analysen og som havner innen 

denne kategorien er Morgenbladet, Bergensavisen, Medier24, Resett, Journalisten, Kampanje og 

Dagsavisen. Søkene i A-tekst viste at en liten del av debatten er tatt i den tradisjonelle pressen som 

VG, Aftenposten, Dagens Næringsliv og Dagbladet. Til tross av flere forskjellige søk i A-tekst var 

det vanskelig å finne meningsartikler skrevet av aktører fra den tradisjonelle pressen som ble 

publisert i den tradisjonelle pressen. Meningene fra redaktører i dagsavisene med stort oppslag er 

spredt over både kronikker i egne aviser og intervjuer i nyhetsartikler publisert hos andre nettsteder 

med et nisjepublikum. Det vil derfor være en variasjon i enhetenes sjanger. Det kan ses på som et 

funn i seg selv at debatten i stor grad fant sted på nettsider som har færre lesere, spesielt i kritikken 

rettet mot pressen i Giske-saken. 

 

3.6. 1 Enheter 

Enhetene som utgjør datamaterialet i analysen er presentert under i kronologisk rekkefølge, sortert 

etter hvilken sak de er benyttet for å belyse. 

  

Giske-saken 

1. Vi som varslet om Giske  

Kronikk av Anonym Kvinne i Aftenposten, publisert 03.01.18. 

2. Tidligere BA-redaktør kritiserer medienes dekning 

Nyhetsartikkel om kritikk fra Olav Terje Bergo skrevet av Mats Myredal i Bergensavisen, 

publisert 04.01.18. 

3. Norske medier beskyldes for heksejakt - forsvarer massiv Giske-dekning 

Nyhetsartikkel med redaktørers tilsvar til Bergo skrevet av Erlend Fossbakken og Dag 
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Robert Jerijervi, publisert i Kampanje 04.01.18 

4. Journalistiske metoder i varsler-saken i AP  

Kronikk av Tone Tveøy Strøm-Gundersen, politisk redaktør i Aftenposten, publisert 

05.01.18. 

5. Prosessens triumf 

Leder av Lena Lindgren, politisk redaktør i Morgenbladet, publisert 05.01.18. 

6. Sex, journalistikk og politikk 

Kronikk av Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, publisert 13.01.18. 

7. Utslitt av Giske 

Kronikk av samfunnsdebattant Jarl Wåge, publisert i Dagbladet 20.01.18 

8. Pressen beskytter sine egne mot metoo-bølgen 

Kronikk av journalist Mina Ghabel Lunde, publisert i Morgenbladet 23.01.18 

9. Kampen om sannheten 

Kronikk av tre anonyme Giske-varslere, publisert i Aftenposten 28.01.18 

10. Slik svarer redaktørene på kritikken fra varslerne 

Nyhetsartikkel basert på intervjuer av norske redaktører, skrevet av Alf Ole Ask, Per Annar 

Holm og Harald Stolt-Nielsen, publisert i Aftenposten 29.01.18 

11. Giske-varslernes historier vitner om journalister som har misforstått sin oppgave, 

Kronikk av journalist og lektor Harald Amdal, publisert i Aftenposten 30.01.18 

12.  Å regulere sin egen etikk 

Leder av politisk redaktør Lena Lindgren, publisert i Morgenbladet 02.02.18 

 

Skei Grande-saken 

1. #Metoo-dekningen viser forskjellen på alternative og etablerte medier 

Kronikk av redaktør Gard L. Michaelsen, publisert i Medier24 04.01.18. 

2.  Derfor er Skei Grande-saken viktig,  

Kronikk av redaktør Helge Lurås, publisert i Resett 05.01.18. 

3. Derfor omtaler vi ryktestormen rundt Trine Skei Grande  

Kommentar skrevet av sjefredaktør Espen Egil Hansen, publisert i Aftenposten 16.01.18 

4. Grandes fortelling 

Leder av redaktør Eirik Hoff Lysholm, publisert i Dagsavisen 17.01.18 

5. På villsporet av fortida 

Kommentar av journalist Geir Ramnefjell, publisert i Dagbladet 19.01.18 

6. Stemmer det at en tilsvarende sak ville fått en mannlig politiker til å falle 

Kommentar av ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen, publisert i Morgenbladet, 22.01.18 
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7. Hva om Trine Skei Grande var Per Sandberg? Da ville mediene veltet seg i moralsk 

indignasjon 

Kommentar av samfunnsdebattant Rolness, Kjetil, publisert av Medier24, 24.01.18 

8. Epler og pærer 

Kommentar av ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen, publisert i Morgenbladet, 24.01.18 

 

 

 

3.7 Validitet, reliabilitet og generalisering 
For å sikre forskningskvalitet stilles det ofte krav til analysens validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhet. Den kvalitative tekstanalysen blir ofte kritisert og omtalt som myk forskning, 

sammenliknet med den harde og mer rigide motsetningen innen den kvantitative forskningen 

(Gentikow, 2005). Tradisjonen har blitt kritisert for ikke å oppfylle kravene om generaliserbarhet og 

validitet, noe som står meget sterkt i den kvantitative retningen (Gentikow, 2005, 41). 

Generaliserbarhet er når forskning utøves på et utvalg som er representativt for en relevant gruppe, 

slik at resultatene kan overføres fra utvalget til gruppen utvalget er representativt for. Validitet er 

forstått som forskningens gyldighet, der ytre validitet henviser til at generalisering er mulig. Indre 

validitet beskriver om funnene fra et forskningsprosjekt kan benyttes til å forklare en hypotese eller 

svarer på problemstillingen. Reliabilitet beskriver datamaterialets pålitelighet og vurderes basert på 

gjennomgående likheter mellom datasett og resultatene av analyser fra gjentatte datainnsamlinger 

(Grønmo, 2004, 220).  

 

Disse kravene må derimot vurderes ulikt innen ulike forskningstradisjoner og jeg vil argumentere 

for hvordan denne studien forholder seg til disse kravene i lys av hvordan de vurderes innen 

kvalitativ tekstanalyse. Innen kvantitativ forskning måles reliabilitet etter kriteriet om 

etterprøvbarhet og replikasjon, der gyldighet sikres ved at forskningen reproduseres av andre 

forskere for å se om man oppnår det samme utfallet. Det er umulig for kvalitativ forskning å 

oppfylle et slikt kriterium for reliabilitet, da analysen i større grad baserer seg på forskerens egne 

fortolkninger. At fortolkning av tekster er en subjektiv prosess er ikke til å benekte, men det betyr 

ikke at forskningen er mindre gyldig. Thagaard (1998, 20) foreslår å erstatte begrepet reliabilitet 

med troverdighet som et kriterium for kvalitativ metode. Dette forutsetter at problemstillingen 

skisserer et avgrenset forskningsspørsmål som undersøkes gjennom en analyseprosedyre som er 

systematisk og tydelig. Dette sikrer ikke at analysen vil bli lik om den etterprøves av andre, men det 

gjør at rommet for ubegrunnede subjektive styringer blir mindre og dermed blir analysen mer 
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troverdig. Validitet vurderes etter hvor relevant undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen er for 

å belyse problemstillingen (Grønmo, 2004, 221) I denne studien har enhetene, metoden og det 

teoretiske grunnlaget blitt valgt for å besvare problemstillingen.  

 

Det kan argumenterer for at utvalget i denne studien, som skal sikre høy validitet, har metodiske 

svakheter fordi det kun tar for seg enkelte aktører innen en relativt kort tidsperiode. En rekke 

aktører som sannsynligvis har relevante argumenter i debatten er ikke en del av utvalget da de 

valgte å ikke uttale seg, ikke uttalte seg om pressens rolle eller valgte å uttale seg gjennom andre 

medier. Trond Giske har uttalt seg på egen Facebook-side, pressekonferanser og en TV-debatt. Flere 

av aktørene deltok på debatt på Kulturhuset, blant annet Jonas Gahr Støre som også har vært omtalt 

mye i dekningen. Skei Grande og mannen har kun uttalt seg om sakens detaljer. Redaktører fra flere 

aviser som var med på å drive dekningen har ikke argumentert offentlig for sine valg. Denne studien 

gir derfor ikke et fullstendig representativt bilde av argumentene fra alle de involverte. Dette kan 

anses som en svakhet, men gir også studien en mulighet til å belyse hvilke hvilke argumenter som 

kommer frem kun i avispressen. Enhetene er valgt ut på grunnlag av deres relevans for 

problemstillingen, noe som styrker studiens validitet. 

  

Svakheter ved kvalitative metoder i denne sammenhengen er at slike metoder ikke produserer 

konkrete resultater som kan benyttes til å generalisere ut til større sammenhenger, da den ikke tar 

utgangspunkt i et representativt utvalg. Målet med kvalitative analyser som denne er derimot ikke et 

slikt resultat, men en dypere forståelse for problemstillingens interessefelt. Denne studien ser kun 

på en utvalgt del av debatten rundt presseetikken i mediene og er ment som et tilskudd til den 

akademiske samtalen rundt presseetikken, ikke et enestående prosjekt som skal konkludere med 

presseetikkens tilstand. Hverken i sin helhet eller i dekningen av metoo-sakene. At resultater ikke er 

generaliserbare betyr derimot ikke at resultatene er uten verdi for forskningsfeltet og samfunnet. De 

som forsvarer kvalitative metoder argumenterer ofte at en dypere analyse av enkeltsaker kan være 

verdifulle fordi de igjen kan benyttes til å eksemplifisere temaetikken (Gentikow 2005, 41). En slik 

dypere analyse gjør det ofte enklere å forstå analysens betydning for samfunnet, der betydningen av 

statistikk og annen kvantitativ forskning må tolkes og ses opp mot andre teorier for å gi mening. At 

forskning ikke er generaliserbar er ikke ensbetydende med at den ikke oppfyller krav til validitet, 

altså at den er gyldig. Overførbarhet har blitt fremmet som et alternativ til generaliserbarhet i 

kvalitative studier (Thagaard 1998, 20, 21). Overførbarhet vurderer om tolkningens av en studies 

funn kan overføres til andre lignende sammenhenger. Funnene i denne studien har ikke direkte 

overførbarhet, men kan ha overføringsverdi for spørsmål som handler om argumentasjon og 

offentlig debatt om presseetikk.  
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3. 8 Utfordringer og muligheter med studiens metode 

En av studiens utfordringer var hvordan kildematerialet påvirket analysen og funnene.  Redaktører, 

journalister, kritikere og politikere hører til en elitegruppe i samfunnet og representerer ikke det 

øvrige samfunnets argumenter om metoo-dekningen. Medieundersøkelsen 2018 benyttet 

spørreundersøkelser for å gi et inntrykk av befolkningens meninger om metoo-dekningen. Det ville 

riktignok vært av stor interesse å benytte kvalitative studier for å skape en bedre forståelsen av 

befolkningens argumenter. Denne studien gir en mulighet til å benytte argumenter som fremmes av 

aktører i pressen til videre forsking på hvordan disse stilles opp mot argumenter fremmet av en 

gruppe som er representativ for befolkningen. Forskere skal være observante ovenfor hvilke 

kunnskaper, motiver og ressurser aktørene som utgjør kildene har (Østbye, Helland, Knapskog, 

Larsen, 2007, 41,43). Aktørene som står bak argumentene har alle en form for tilknytning og 

interesse i metoo-sakene, og deres argumenter kan ikke benyttes til å avgjøre om en påstand er sann 

eller ikke. Jeg henviser i denne studien til konsensus, enighet og uenighet mellom aktørene, men 

dette kan ikke tolkes som et funn av hva som er rett eller galt. Studien henviser kun til hvilken grad 

av sammenfall det er i argumentasjonen som kommer frem gjennom kildene. Kildematerialets 

medium, tekster publisert på internett, gjør at aktørene ikke får en mulighet til å supplere min 

tolkning med forklaringer og informasjon som ville gitt en bedre forståelse av utfordringene de 

møtte gjennom metoo-dekningen. I denne studien var det ikke de konkrete utfordringene i 

dekningen av metoo-sakene jeg var interessert i, men hvilke argumenter som ble fremmet om disse i 

den offentlige debatten. En styrke ved kildematerialet er at de er tilgjengelige for alle som ønsker å 

gjennomgå studiens analyse og funn. Siden artiklene ble skrevet og publisert samtidig som metoo-

dekningen pågikk er kildene svært tidsnære til problematikken de belyser. Dette gir en autentisitet i 

argumentasjonen som ville blitt svekket om artiklenes argumentasjon og meninger hadde blitt 

undersøkt gjennom intervjuer i etterkant, der de kunne argumentert fra etterpåklokskapens lys. 

Studien kan derfor benyttes som et utgangspunkt for å forstå hvordan pressens rolle ble forstått 

akkurat da.  
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4  Analyse 
I dette kapittelet vil jeg presentere de overordnene påstandene som ble fremmet i debatten. Først vil 

jeg gi et sammendrag av funn innen hvilke tematikker og tendenser som kommer til syne gjennom 

debattens overordnede argumenter. Enhetene utgjør et datamateriale som består av mange 

overordnende og underordnende påstander, som referer til hverandre med varierende relevans. Hvis 

hver artikkel skulle vært presentert i kronologisk rekkefølge ville det ikke gitt en oversiktlig innsikt 

i hvordan argumentene henger sammen. På bakgrunn av dette er presentasjonen av 

argumentasjonsanalysen delt inn i tre overordnede debatter; Giske-saken, Skei Grande-saken og 

regulering av presseetikken. Innen disse tre overordnede debattene er analysens argumenter 

kategorisert etter hvilket tema deres overordnende påstander henviser til. 

 

Argumentene i debatten om Giske-saken er kategorisert etter temaene sensasjonalisme og 

personfokus, anonyme kilder, journalistikkens tempokrav og møtet mellom journalistene og 

kildene. I Skei Grande-saken er argumentene kategorisert etter temaene som er sakens vesentlighet, 

alternative medier, politisk agenda og kjønnsperspektivet. I den tredje debatten som omhandler 

reguleringen av presseetikken er denne ikke delt inn i underordnede temaer, da dette er det eneste 

overordnede temaet i den debatten. Innen disse tre delene, og deres underkategorier, presenteres 

aktørenes argumenter, og elementene de er satt sammen av, etter hvilken overordnet påstand 

de støtter og hvordan de forholder seg til andre argumenter i debatten. 

 

Analysen er gjennomført ved å følge analysemalen, som er basert på Toulmins modell, steg for steg 

(Vedlegg 1). For å presentere analysens funn i tråd med Toulmins modell vil jeg benytte begrepene 

som beskriver de ulike elementene i et argument. Ord som påstand, belegg, hjemmel, ryggdekning, 

gjendrivelse og styrkemarkør henviser direkte til definisjonen av disse begrepene i metodekapittelet. 
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For å vise hvordan metoden er brukt i praksis vil jeg presentere den første enheten, kronikken Vi 

som varslet om Giske av Anonym Kvinne (2018), ved å vise hvordan argumentene og elementene er 

plassert i modellen. 

 
Modell 3: Overordnede argumenter fra Anonym Kvinne i Toulmins modell.  
 

Kronikken fremmet også et underordnet argument som viste Anonym Kvinne sine meninger om 

bruk av anonyme kilder og deres nødvendighet. Gjennom analysen har jeg delt opp tekstene i så 

mange relevante underordnende argumenter som kommer frem i teksten. Modellen kunne vært fylt 

inn med mindre tekst, men for å kunne knytte argumentene til et etisk perspektiv var det nødvendig 

å holde teksten i analysemalen så nært kilden som mulig for å kunne benytte modellen til å overføre 

argumentene inn i en oversikt over etiske perspektiver (Vedlegg2). I Modell 3 viser jeg hvordan et 
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underordnet argument er overført til den samme modellen. Anonymitet er valgt som et underordnet 

argument, fordi det benyttes som et belegg i det overordnede argumentet. 

 

Modell 4: Underordnende argumenter fra Anonym Kvinne fylt inn i Toulmins modell. 

 

Debattens aktører 

Som beskrevet i metodekapittelet det kan skilles mellom to grupper av aktører i debatten. 

Redaktører og journalister som jobber i aviser som kan defineres innen den tradisjonelle pressen 

utgjør en gruppe som omtaler seg på vegne av sine aviser. De som ikke tilhører denne gruppen 

består av ulike aktører som har til felles at de bedriver kritikk, både av den tradisjonelle pressen og 

hverandre. I debatten om pressens dekning av Giske-saken påtar kritikerne en typisk mediekritisk 

rolle ved å kritisere det de anser som brudd på presseetikk og journalistisk kvalitet i den 

tradisjonelle pressens dekning. Den tradisjonelle pressen inntar en forsvarende rolle der de besvarer 

kritikken og argumenterer for sine vurderinger. I Grande-saken er rollene mer dynamiske. 

Kritikerne er både kritiske mot den tradisjonelle pressen, det formelle presseetiske systemet og 
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alternative medier. Den tradisjonelle pressen har også her en rolle der de forsvarer seg mot kritikk, 

men i tillegg bedriver de i stor grad kritikk rettet mot utvalgte aktører i gruppen med kritikere. Disse 

rollene gjenspeiles også i forhold til hvor heterogene og homogene gruppene fremstår i 

argumentene og perspektivene. Aktørene fra den tradisjonelle pressen viser stor grad av enighet og 

konsensus i sine perspektiver. Aktørene fra gruppen med kritikere fremstår mer variert i sine 

perspektiver og argumenter. 

 

4.1 Giske-saken 
Debatten om medienes rolle i Giske-saken berører mange presseetiske utfordringer. Påstandene i 

debatten viser at en rekke tematikker i presseetiske utfordringer utgjør kjernen av debatten. Disse 

kan kategoriseres etter de presseetiske utfordringene; sensasjonalisme, personfokus, anonyme 

kilder, journalistikkens tempokrav, det samlede medietrykket, møtet mellom journalister og kilder, 

samt pressens evne til selvkritikk. Argumentene beskriver det som vanskelig å håndtere disse 

utfordringene i denne saken av to overordnede årsaker. 

 

Den første årsaken er at sakens situasjon viser en endring i samfunnet, og tilsvarende endring i 

pressens forståelse av hva som skal omtales i den offentlige samtalen. Dette gjør at tidligere 

konsensus om hvor de presseetiske grensene går ikke er like overførbare til dekningen av Giske-

saken. Den andre årsaken er at saken er viktig for samfunnet av flere grunner; Giskes kjendisstatus, 

maktmisbruk, indre politiske maktkamper, systemsvikt og som et symptom på et større 

samfunnsproblem. Flere aktører gir uttrykk for at disse ulike årsakene til sakens viktighet gjorde det 

vanskelig for pressen å velge ett narrativ som styrte hvordan saken best burde dekkes. 

 

4.1.1 Sensasjonalisme og personfokus 

Giske-dekningen i den tradisjonelle pressen ble gjennom hele debatten kritisert for å ha misbrukt 

sensasjonalisme som et verktøy for å gi saken en dramaturgisk oppbygging. Denne 

sensasjonsdekningen ble knyttet til hvordan pressen omtalte Trond Giske, partileder Jonas Gahr 

Støre, partisekretær og nestleder Hadija Tadjik, med et fokus på dem som politiske personer. 

 

 

Påstand: Giske-dekningens sensasjonaliserte personfokus hindrer metoo-bevegelsens 

samfunnsnytte. 

Den første kritikken mot Giske-dekningen i denne studiens enheter er en kronikk fra en av de 

anonyme varslerne i Aftenposten. Denne kronikken ga befolkningen et innblikk i hvordan 
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situasjonen opplevdes for de involverte. Varslerens overordnende påstand var at sensasjonalisme og 

personfokus i dekningen hindret den samfunnsendringen som medieomtalen kunne ført til. Belegget 

for hennes påstander er beskrevet av situasjoner hun opplevde som seksuelt trakasserende i en 

profesjonell relasjon med et skjevt maktforhold. Hun beskriver at det hadde en positiv effekt for 

hennes sak personlig, og andre varslere at mediene satt saken på dagsordenen. “Mediene har 

avdekket at det ikke bare er én eller to kritikkverdige hendelser i løpet av den tiden Trond Giske var 

statsråd, men at det finnes flere” (Anonym Kvinne, 2018). 

 

Hjemmelen hun benytter seg av er å vise til at varslerne ikke blir tatt alvorlig før mediene omtaler 

det, og at medieomtalen skapte en større sammenheng der et samfunnsproblem skisseres, ikke 

enkelthendelser. Den positive effekten svekkes gjennom sensasjonsjag og overskrifter knyttet til 

Giske som person. Dette hindrer mediene i å utfylle sin oppgave overfor henne som varsler og 

dermed samfunnets utvikling. 
Jeg valgte å dele historien i mediene med et håp om å få fokusert på hvordan vi som samfunn kan 
endre kurs. I stedet har vi fått en overskriftsbonanza i norsk presse som ikke handler om hvordan vi 
skal bli bedre, men om «å legge seg flat», «Giskes skjebne», «kjemper for sitt politiske liv», «interne 
maktkamper» og «giftig partikultur». (Anonym Kvinne, 2018) 
 

Ryggdekningen i argumentasjonen er at pressens dekning overdramatiserer den gitte situasjonen 

uten å formidle de personlige og samfunnsmessige konsekvensene av seksuell trakassering. Dette 

mener hun er en personlig belastning for varslerne og hindrer dermed at varslere står frem og at 

samfunnet endrer seg i en positiv retning. Argumentet viser til en tolkning av samfunnsoppdraget i 

møte med Giske-saken der pliktene er å beskytte hvert enkeltmennesker utsatt for maktovergrep, og  

skape samfunnsnytte. Varslerne mener begge ville blitt utfylt om saken hadde blitt dekket uten et 

stort fokus på han som person. Argumentasjonen er bygget på et konsekvensetisk perspektiv der det 

eksisterte en mulighet for å dekke saken slik at den førte til stor sammenlagt individuell lykke slik 

det beskrives i utilitarismen (Malnes og Midgaard, 2017, 40-42). Sensasjonaliseringen og 

personfokuset bryter derfor med samfunnsoppdraget, fordi det hindrer denne potensielle 

fellesnytten. 

 

Påstand: Giske-dekningen bryter med presseetikkens krav til åpenhet og tilsvarsrett 

Tidligere redaktør i Bergensavisen, Olav Terje Bergo, kritiserer også den tradisjonelle pressens 

sensasjonalisme og personfokus. Han fremmer en påstand om at medienes helhetlige dekning av 

Giske-saken bryter med presseetikken ovenfor Giske som person. I tillegg bryter det med 

samfunnsoppdragets krav til åpenhet ovenfor befolkningen. “Hele punkt 1 i Vær Varsom-plakaten 

om pressens samfunnsrolle settes på prøve, når nestlederen i et stort politisk parti blir forsøkt fjernet 
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fra sitt tillitsverv gjennom utspill i nyhetsmediene”. (Bergo sitert av Myredal & NTB, 2018). 

Belegget for Bergo sin påstand tar utgangspunkt i at Giske er den som mottar de belastende 

konsekvensene av dekningen. Hjemmelen baserer seg på en usagt ide om at metoo-sakene i 

hovedsak er verktøy i en politisk maktkamp, ikke saker som representerer et samfunnsproblem. I 

denne maktkampen er det Giske som er et offer for hvordan mediene og varslernes ytringer hindrer 

hans rett til å ytre sin side av saken. 
Slik det ser ut, samarbeider noen varslere med noen nyhetsmedier på en slik måte at deltakelsen i 
den offentlige diskusjonen begrenses. Særlig alvorlig er det at Trond Giske avskjæres fra å forsvare 
seg konkret, fordi det konkrete innholdet i varslene er fortrolig og varslerne er lovet fortrolighet fra 
partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng.” (Bergo sitert av Myredal & NTB, 
2018). 
 

Hjemmelen sier implisitt at mediene ikke bryter med sitt ansvar overfor varslerne, men heller bryter 

med sitt ansvar for å beskytte Giske som enkeltperson ved å motarbeide hans tilsvarsrett. Det ujevne 

maktforholdet i saken fremstilles dermed ikke som det mellom Giske og varslerne, men mellom 

Giske som enkeltperson og nyhetsinstitusjonen i sin helhet. Bergo sine argumenter gir uttrykk for at 

han mener at metoo-dekningen kun skal handle om seksuell trakassering som et større 

samfunnsproblem, og unngå omtale av isolerte anklager mot enkeltpersoner. Bergo sine argumenter 

viser til et pliktetisk perspektiv. Han refererer til konsekvensene dekningen kan få, men begrunner 

sin kritikk med at pressen har brutt med pliktene til å gi tilsvarsrett og være uavhengige fra politiske 

aktører i sin kritikk. 

 

Påstand: Giske-dekningen bryter ikke med god presseetikk 

Aktører fra den tradisjonelle pressen forsvarer sin dekning gjennom argumenter som viser en stor 

enighet i deres tolkning av sakens kjerne og hvordan maktforholdene arter seg. Nyhetsredaktør i 

VG, Gard Steiro, legger frem en påstand om at medienes dekning av Giske-saken har vært innenfor 

presseetiske rammer. På grunn av dette argumenterer han for at pressen har arbeidet i tråd med sitt 

samfunnsoppdrag. 
Dette dreier seg om formelle varsler gitt til ledelsen i Arbeiderpartiet, ikke anonyme drittpakker i 
mediene. Hovedpersonene er kvinner, flere av dem unge, som mener seg utsatt for seksuell 
trakassering. Bergo fremstiller Giske som den svake og angrepne part. Det er ikke en uproblematisk 
tolkning av saken. Etter mitt syn kan man like gjerne legge til grunn at det er varslerne som er den 
svake part og som dermed pressen bør søke å beskytte mot forsømmelser og overgrep (Steiro sitert 
av Jerijervi &Fossbakken, 2018) 
 
 

Belegget for påstanden er en tolkning av sakens narrativ som direkte motstrider Bergo sitt narrativ. 

Hjemmelen er at saken ikke omhandler en maktkamp. Ryggdekningen i Steiro sitt argument er at 

basert på ulike tolkninger av saken kan det argumenteres for at begge parter burde beskyttes av 

pressen. Steiro sin argumentasjon for sin påstand består i stor grad av gjendrivelse mot Bergo sine 
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argumenter som han blir presentert gjennom et intervju. Han motstrider premisset om at pressen har 

brutt med sitt samfunnsoppdrag. Steiro gir uttrykt for at deres tolkning er at saken er et eksempel på 

et større samfunnsproblem, noe som gjør at pressen er pliktige til å omtale den. 

 

Argumentasjoner viser til en tolkning av samfunnsoppdraget slik det beskrives gjennom vaktbikkje-

begrepet. Pressens rolle er å aktivt avdekke kritikkverdige forhold, i denne saken betyr det at de er 

pliktige til å avdekke seksuell trakassering som et samfunnsproblem og holde politikere til ansvar 

for sine handlinger. På grunn av dette kan ikke beskyttelsen av de involverte partene føre til at saken 

ikke omtales. Selv om han henviser til konsekvenser i sin argumentasjon er allmenn konsensus om 

samfunnsoppdraget og pressetikken avgjørende for dekningen. Dette viser til at Steiro også 

argumenterer basert på et pliktetisk perspektiv i tråd med Kants kategoriske imperativ der 

selvpålagte regler må kunne være en allmenn regel (Kant, 1997). Til tross for det samme etiske 

perspektivet er hans påstand i kontrast til Bergo. Steiro mener at pressens plikter er først og fremst 

ovenfor varslerne, og ikke Giske.  

 

Påstandene fra de anonyme varslerne om sensasjonalisme og personfokus blir ikke besvart av den 

tradisjonelle pressen. De argumenterer mot kritikken rundt disse utfordringene basert på 

argumentasjonen fra Bergo, og tilsidesetter varslerens argumenter. På et spørsmål om den konkrete 

kritikken fra varslerens kronikk besvarer Tone Tveøy Strøm-Gundersen, Nyhetsredaktør i 

Aftenposten, med å snu sitt argument til et tilsvar til Bergo sine argumenter. 

 
Uavhengig av det, mener jeg det er veldig nyttig med mediekritikk, spesielt i den situasjonen vi har 
nå hvor mediedekningen er så omfattende og massiv. Jeg synes det Bergo sier at pressen må ettergå 
seg selv er veldig viktig og bra. Vi må være åpne og mest mulig transparente i de vurderingene vi 
gjør. (Strøm-Gundersen sitert av Jerijervi & Fossbakken, 2018). 
 
 

Her avfeies varslerens argumenter ved å si at svaret på kritikken kommer “uavhengig av det”, før 

argumentasjonen kommer ved å henvise til annen kritikk om et stort press på de involverte i sakene. 

Påstanden til Strøm-Gundersen er at kritikken godt kan være korrekt, men at dette motarbeides ved 

at pressen ettergår seg selv og er transparente om sine arbeidsmetoder. Dette er derimot ikke 

argumenter mot påstandene som varsleren fremmer om at pressens sensasjonsjag og fokus på Giske 

som person bryter med deres samfunnsoppdrag. Den konkrete kritikken fra varslerens kronikk 3. 

januar blir heller ikke besvart av andre redaktører eller journalister i de utvalgte enhetene, eller i 

artikler som ble funnet i den kvantitative undersøkelsen som ligger til grunn for utvalget av 

enhetene. 
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4.1.2 Journalistikkens tempokrav 

Journalistikkens tempokrav beskrives av flere av debattens aktører som årsaken til at dekning var 

preget av sensasjon og personfokus. Kritikerne i debatten argumenterte for at tempokravet, 

sensasjonalismen og personfokuset tilsammen førte til at pressen ikke arbeidet i tråd med 

samfunnsoppdraget. Argumentene viste til en bekymring for at dekningen og de journalistiske 

metodene i bruk kunne føre til negative konsekvenser langt utover Giske-saken. 

 

Påstand: Det samlede medietrykket og kravet om hurtig tempo skader demokratiet 

Lena Lindgren, politisk redaktør i Morgenbladet, fremmer en påstand om at presset mediene 

pålegger partiledelsen både skader de involverte, og viser at pressen hindrer demokratiske prosesser. 

Lindgren bruker kravene om raske resultater som pressen fremmet mot Aps partileder Jonas Gahr 

Støre som belegg for sin påstand. 
Tempokravet i den politiske journalistikken er i ferd med å bli et demokratisk problem. Det er bra at 
medier har kraft til å «avsette» politikere gjennom god journalistikk – men at en døgnåpen 
adrenalinbransje skal få legge premiss for fremdriften er uholdbart (Lindgren, 2018 a). 
 

Måten mediene presser de politiske prosessene tyder på at de ikke godtar at prosedyrer må ta tid for 

å sikre at rutiner og rekkefølger utføres ryddig. Belegget viser til at dette potensielt svekker 

rettsvernet til både varslerne og den anklagede. Hjemmelen er at et fokus på umiddelbare resultater 

truer demokratiet ved at politikken blir tvunget til å tilpasse seg tempokravet for å ikke møte negativ 

omtale i mediene. «Når øyeblikket triumferer mister både politikere og pressefolk evnen til å ha to 

tanker i hodet på en gang. Da får vi autoritære politikere som bare kan ytre seg i enstavelsesord. 

Dem har vi etter hvert nok av.» (Lindgren, 2018 a). 

 

Ryggdekningen argumenterer for at kravet om hurtige svar skaper politikere som ikke følger 

korrekte prosesser og systemer som er basert på demokratiets grunnprinsipper. Dette resulterer i en 

presse som løfter frem og belønner politikere som tilpasser seg dette tempoet gjennom å forenkle 

prosesser som må være langsomme for å utfylle demokratiske krav. Påstanden representerer et 

perspektiv der pressen ikke forvalter sin makt over nyhetsinstitusjonen etter samfunnskontrakten 

slik den er beskrevet i de formelle etiske retningslinjer. Samfunnskontrakten pålegger i følge 

Sjøvaag (2010, 35) Brurås (2000, 41) og Bjerke (2012, 226-229) pressen et oppdrag som ikke bare 

skal avdekke maktmisbruk, men samtidig handle i samfunnets interesse ved å styrke det 

demokratiske systemet. Lindgren (2018 a) henviser til pressens plikter, men argumenterer 

hovedsaklig fra et konsekvensetisk perspektiv. Begrunnelsen er basert på det sammenlagte 

velferdsnivået hos samfunnets individer, i tråd med utilitarismens prinsipper om fellesnytte slik det 

beskrives i Hobbes gjensidighetsprinsipp (Sjøvaag, 2010). Konsekvensen av tempoet og det 
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samlede medietrykket er at pressen i praksis svekker det demokratiske systemet som pressen har 

påberopt seg å støtte på en måte som tjener samfunnet. Lindgren viser til en tolkning av 

samfunnsoppdraget der samfunnet ikke er tjent med at borgere mister rettsvern, ei heller politikere 

som utnytter pressens tempo og sensasjonsjag. 

 

Påstand: Pressen har sviktet sitt samfunnsoppdrag når de lar Giske-saken overskygge andre 

metoo-saker 

Samfunnsdebattant Jarl Wåge (2018) støtter påstanden om at det omfattende tempoet skaper 

demokratiske problemer i en kronikken Utslitt av Giske i Dagbladet. Hans påstand er at mediene 

svikter sin helhetlige vaktbikkje-rolle når tempokravet kombineres med det personfokuserte 

narrativet i en utvalgt sak, slik at det overskygger alle andre saker.  

 
Det som gjør meg så forbanna, er å se hvor defensive media har blitt når det gjelder de siste 
avsløringene. Som om de har brukt opp all energien på Trond Giske(...) Kristian Tonning Riise-saka 
er den grovaste så langt og hamnar kanskje i retten. Mange i Høgre har hevda at det ikkje blei varsla 
om Tonning Riise. Det er blank løgn, viser det seg. Allereie i 2014 mottok Høgre sin generalsekretær 
varsel. Det fekk null konsekvensar. (...) Erna Solberg påstår at ho ikkje har visst om (!) den sentrale 
politikaren sitt frynsete rykte! Og kva gjer media? Dei godtar det! Og eg tenkjer: «Er Solberg freda 
av pressen? Har dei verkeleg ingen oppfølgjingsspørsmål? (Wåge, 2018) 
 
 

Belegget for påstanden viser til informasjon om varsler mot Unge Høyre-leder Kristian Tonning 

Riise, som er av mer alvorlig karakter enn varslene mot Giske. Wåge beskriver hvordan denne 

saken heller ikke har fått konsekvenser i Høyre, men behandles mildere av pressen. Hjemmelen i 

Wåge sitt argument er at pressen ble utslitt av eget omfattende fokus på Giske og Arbeiderpartiet. 

Ryggdekningen i argumentet er at omtalen av andre alvorlige varslingsaker i politikken burde vært 

like omfattende og stilt de samme kravene til politiske handlinger, som i Giske-dekningen. 

 

I et slikt perspektiv svikter pressen samfunnsoppdraget gjennom uproporsjonerte dimensjoner i 

dekningen som ikke samsvarer med sakens alvorlighet og vesentlighet for samfunnet. Wåge (2018) 

argumenterer for at Giske-dekningens informasjon om har gått utover det som kan anses som 

vesentlig for saken, og dermed bryter med saklighetskravet (Otledal, 2001). Wåge beskriver en 

situasjon som i praksis viser hvordan saklighetskravet og vesentlighetskravet skal fungere som en 

motvekt mot sensasjonalisme for å sikre journalistisk kvalitet slik Bjerke (2012) beskriver den. 

Wåge argumenterer fra et etisk perspektiv som er balansert mellom pliktetikk og konsekvensetikk. 

Han henviser til pliktene pressen skal utfylle, men begrunner argumentene med konsekvensene av 

svak journalistisk kvalitet i den helhetlige metoo-dekningen. 
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Analysen viser at det er en overvekt av konsekvensetiske perspektiver i argumentasjonen fra de som 

kritiserer tempoet, sensajonalismen og personfokuset i den helhetlige dekningen. Den anonyme 

varslerens påstand om personfokus fra kronikken som startet debatten styrker en slik tolkning av 

personfokuserte konsekvenser. 
Vi må regne med at det finnes langt verre eksempler på maktmisbruk enn det som kommer til 
overflaten. Trond Giske er langt fra skrekkeksempelet på menn som utnytter sin makt og posisjon til 
å ta seg til rette overfor unge kvinner. Han er bare en profilert person, en kjendis, som det er 
interessant for mediene å skrive om. (Anonym Kvinne, 2018) 
 

Argumentene fra kritikerne viser at flere aktører tolker samfunnsoppdraget slik at det ansvarliggjør 

pressen for den helhetlige dekningen. For å kunne arbeide i tråd med pliktene som medfølger 

rollene som Den fjerde statsmakt og vaktbikkje, må aktørene i pressen vurdere konsekvensene av 

deres helhetlige dekning. Perspektivet som presenteres argumenterer for at i pressens avdekkinger 

av maktmisbruk må graden av makt og misbruket være styrende for dekningens dimensjoner, ikke 

personenes nyhetsverdi eller de digitale medienes krav til hurtige oppdateringer. 

 

4.1.3 Anonyme kilder 

 

Påstand: Pressens bruk av anonyme kilder bryter med kravet til åpenhet 

Bergo fremmer en underordnet påstand om at pressen bryter med samfunnsoppdragets krav til 

åpenhet ved å benytte anonyme kilder. Belegg bak påstanden er at anklagene mot Giske ikke er av 

en alvorlig nok grad til at de legitimerer bruk av anonyme kilder. Hjemmelen er at pressen ikke har 

en god begrunnelse for å bruke anonyme kilder. Ryggdekningen som støtter hjemmelen er at det 

derfor er unødvendig bruk av anonymitet, hvilket bryter med kravet til åpenhet. Gjennom sin 

argumentasjon bedriver han gjendrivelse mot argumentet om at anonyme kilder er nødvendige for å 

utføre samfunnsoppdraget. Slik han tolker samfunnsoppdraget og saken, er det stikk motsatt. Den 

overdrevne bruken av anonyme kilder er den største presseetiske utfordringen i dekningen av saken. 
 
Slik det er nå, er det umulig å kritisere og umulig å forsvare Giske, for vi vet ikke hva han er kritisert 
for og vi vet ikke hva hans svar er. Vi kan ta til etterretning at flere kvinner har klaget på Giskes 
behandling av dem, men det eneste som er bekreftet og konkret er at han har sendt en SMS til en ung 
kvinne og spurt om det er fest. Det føles nok ubehagelig, men er en bagatell. (Bergo, 2018) 
 

Påstanden viser til en tolkning av saken der handlingene Giske er anklaget for ikke kan anses som 

seksuell trakassering, og derfor ikke kan benyttes som ryggdekning for pressens argumenter om 

sakens viktighet. Belegget for hans påstand er basert på informasjonen han har lest i avisene og det 

er sannsynlig at han ikke har tilgang til den samme informasjonen som journalistene som dekker 

saken har. Styrkemarkøren i Bergo sin argumentasjon viser til få nyanser, noe som svekker hans 

argumentasjon. Det viser til et perspektiv der det kun finnes én korrekt tolkning av 
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samfunnsoppdraget og presseetikken. Slike tanker om en satt profesjonsideologi har blitt kritisert av 

Otledal (2001) og Brurås (2009 b) for å både være urealistiske, samtidig som det hindrer den 

bredden presseetikken er avhengig av. 

 

Påstand: I denne saken var det riktig og innenfor god presseetikk å bruke anonyme kilder 

Nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy Strøm-Gundersen, besvarer kritikken fra Bergo. Hun 

fremmer en påstand om at bruken av de anonyme varslernes historier var en nødvendighet for å 

kunne omtale Giske-saken både for varslernes skyld, og for samfunnets nytte. Belegget for 

argumentene er Aftenpostens tolkning av sakens alvorlighet sett i konteksten der Giske er både 

maktperson og den anklaget for trakassering. En kontekst som blir forsterket når systemet rundt 

varslerne svikter. Varslenes viktighet ligger ikke bare i deres alvorlighetsgrad, men hva de sier om 

Trond Giske og Arbeiderpartiet. “Det er vesentlig og av stor interesse hvordan Norges største parti 

håndterer unge partimedlemmer som varsler om hendelser” (Tveøy Strøm-Gundersen, 2018). 

Sakens helhetlige vesentlighet for Norges befolkning er dermed hjemmelen i argumentasjonen for 

bruk av anonyme kilder. Videre argumenterer hun mot flere tenkte gjendrivelser. Hun motstrider 

påstanden om at bruken av anonyme kilder gir fritt rom for personangrep uten mulighet til å vite 

intensjonene til de som ytrer den. Hun anerkjenner at åpne kilder anses som best for etterprøvbarhet 

og troverdighet., men påstår at pressen benytter journalistiske metoder for å vurdere kildenes 

troverdighet og informasjonens nøyaktighet. “Ulik informasjon må behandles ulikt. Det er forskjell 

på om en anonym kilde fremsetter faktaopplysninger, personlige betraktninger eller rene 

personkarakteristikker.” (Tveøy Strøm-Gundersen, 2018). 

 

Gjendrivelsen mot påstander om at informasjon er mer detaljert enn det som faller innenfor 

vesentlighet, besvares ved at det er nødvendig med flere detaljer i saker der det er usikkerhet rundt 

informasjonen. “Når vi ikke formidler detaljene, blir det i større grad opp til leserne å legge sine 

egne tolkninger av hva som har skjedd i begreper som «seksuell trakassering» og «tilnærmelser».” 

(Tveøy Strøm-Gundersen, 2018). Til tross for at dette argumentet ikke henviser til kritikken den 

anonyme varsleren rettet mot personfokuset i saken, kan den leses som at et slikt personfokus er 

nødvendig for å gjøre opp for ulempene med anonyme kilder. Den siste gjendrivelsen som benyttes 

som argument for den overordnede påstanden er en vurdering av Giskes tilsvar. Denne vurderingen 

viser til hvilke muligheter han har benyttet seg av i møte med kronikken. 

Han har en rådgiver som svarer for han og han har skrevet innlegg på Facebook selv. Det er 
vanskelig for meg å vurdere hva som er et godt svar fra han(...)Vi har gjort en grundig vurdering av 
kronikkens innhold, også basert på innspillene fra Flaarønning (red. rådgiver). Vår vurdering er at 
dette er i samsvar med god presseskikk (Tveøy Strøm-Gundersen sitert av Jerijervi og Fossbakken, 
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2018). 

  

Strøm-Gundersen presiserer her at deres ansvar ikke går utover å legge til rette for tilsvar. 

Gjendrivelsen bygger opp under påstanden om at bruken av anonyme kilder var korrekt og derfor 

fulgte god presseetikk. Argumentasjonen viser at sakens kontekst, samfunnets interesser og 

aktørenes motivasjoner tilsammen ble brukt for å vurdere bruken av anonyme kilder. Argumentene 

er hovedsakelig bygget på et pliktetisk perspektiv der deres handlinger kan anses som moralsk 

riktige, så lenge det kan argumenteres for at de ikke bryter med de presseetiske reglene. Utover det 

gir hun uttrykk for at de har tatt hensyn til hvordan et moralsk ansvar har oppstått i møte med 

kildene i tråd med Nærhetsetikken (Vetlsen, 2007). I vurderingen av kildene har de også tatt hensyn 

til hvordan ulike situasjoner skaper ulike etiske kontekster slik det beskrives i dydsetikken 

(Aristoteles, 1999). 

Andre aktører argumenterer også for påstanden om at anonyme kilder var nødvendig med 

tilsvarende argumenter som de fremmet av Aftenposten. Fra den tradisjonelle pressen viser VG’s 

Steiro til et annet belegg for påstanden ved å benytte tidligere erfaring som bevis for 

nødvendigheten av anonymitet. 

I en tidligere varsler-sak valgte enkelte medier å identifisere en varsler mot hennes vilje. Det mener 
jeg det ville vært uforsvarlig å gjøre i denne saken. Det har også vært nødvendig å bruke anonyme 
kilder for å belyse uenigheten om behandlingen av varselet. Vi vurderer da om opplysningene disse 
kildene gir er etterprøvbare, hvilke motiver de har for å ikke være åpne, og om informasjonen som 
tilføres sakskomplekset har offentlig interesse. (Steiro, sitert av Jerijervi & Fossbakken, 2018) 

Belegget er annerledes, men det benyttes med tilsvarende hjemmel; vurderinger av sakens kontekst 

og varslernes situasjon viser at anonyme kilder er nødvendige. Argumentasjonen viser tydeligere til 

at et nærhetsetisk perspektiv har blitt brukt for å balansere ut det pliktetiske perspektivet der det 

potensielt kan krenke den svake partens menneskeverd, slik Vetlesen (2007) beskriver. 

 

Påstand: Anonymitet hindrer ikke tilsvar, men er en nødvendighet i en digital 

medievirkelighet 

Kronikken fra Anonym Kvinne (2018) Vi som varslet om Giske fremmer en påstand om hvorfor 

anonymitet var nødvendig. Denne kronikken fungerer i seg selv som et belegg for pressens 

påstander om bruk av anonyme kilder. Varslerens belegg kan oppsummeres som bruk av en 

personlig historie for å beskrive trusselen seksuell trakassering utgjør i samfunnet, samt hvilke 

konsekvenser det kan få å være åpen i mediene. 

I verste fall risikerer man egen posisjon når man påtar seg rollen med å stille de ubehagelige 
spørsmålene til de øverste maktpersonene(...)Det handler om unge kvinner som er blitt skjøvet bort 
til fordel for mektige menn. Det er belastende å varsle, men det føles godt å stå opp mot urett. 
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(Anonym Kvinne, 2018) 
 

For varslerne er sakens kjerne at seksuell trakassering av kvinner er et maktovergrep som truer dem 

ut av politikken. Påstandens hjemmel er at dette er et problem som berører samfunnets strukturer, 

som det er vanskelig for den utsatte enkeltpersonen å stå opp mot uten støtte. Ved å fortelle 

opplevelsene om sin sak i pressen støtter mediene denne prosessen med å stå opp mot 

maktovergrep. Det er verdt belastningen å være en kilde, men ikke verdt belastningen av å være en 

åpen kilde. Varslerens tolkning av årsaken til at involverte politikere ikke benytter tilsvarsretten 

motstrider Bergo sitt argument om at de ikke har mulighet. “Jeg opplever partiledere som gjemmer 

seg bak partisekretærer og partikontor mens de selv snekrer sammen pressemeldinger og tilsvar til 

mediene.” (Anonym Kvinne, 2018). Varsleren fremmer en gjendrivelse mot påstanden om at 

varslernes anonymitet gjør det å umulig for Giske å komme med tilsvar. Hun mener fraværet av et 

direkte tilsvar er selvforskyldt, og del av en kommunikasjonsstrategi for å unngå anklagene. 

 

Varsleren underbygger argumentet ved å vise til at anonymiteten kun har vært nødvendig i møte 

med potensielle belastninger som følger omfattende medieomtale, men har ikke eksistert og 

påvirket informasjonsflyten i varslingprosessen i partiet. 
 
Jeg har ikke krevd anonymitet. Men i mediene har jeg hatt behov for å anonymisere egen identitet. 
Jeg ønsker ikke en fremtid der ethvert digitalt søk på navnet mitt skal settes i sammenheng med 
«Giske-saken». Jeg ønsker ikke at Trond Giske og «Giske-saken» skal definere hvem jeg er. 
(Anonym Kvinne, 2018) 
 

Belegget er at å være åpen ikke er begrenset til tidsperioden saken omtales, men at digitale medier 

gjør at belastningen vil vedvare. Den implisitte hjemmelen er at en slik evig tilknytning til saken vil 

være definerende for hennes person. Dette vil overskygge alt annet som hun selv kan gjøre for å 

definere egen personlighet i andres øyne. Ryggdekningen er at en slik belastning gjør det vanskelig 

å avdekke kritikkverdige forhold som allerede er belastende. Derfor er anonymitet nødvendig for at 

informasjon som er viktig for samfunnsendringer og politiske vurderinger skal gjøres tilgjengelig 

for befolkningen gjennom mediene. Dahl (2000, 95-99) mente ytringsfriheten, sammen med 

uavhengig og utfordrende informasjon, var forutsetninger for at borgerne i et demokrati skal kunne 

være tilstrekkelig opplyst for å delta i politiske bestemmelser. Tanken om at pressen skal 

opprettholde slik uavhengig og utfordrende informasjon kan ses på som en støtte for påstand om 

bruk av anonyme kilder der informasjonen er av en slik karakter at kildene har et berettiget ønske 

om å slippe å knytte sin identitet til saken. 

 

4.1.4 Møtet mellom journalister og kildene 
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Et annet tema som ble debattert var forholdet mellom journalistene og kildene, samt hvordan det ble 

påvirket av pressens forvaltning av informasjon om dem og innholdet i varslene. Bruk av et notat 

med påstått informasjon om innholdet i anklagene mot Giske ble lekket til pressen av anonyme 

kilder i Arbeiderpartiet. Bruken av dette både som kilde i dekningen og som et verktøy for å få mer 

innsyn i varslernes historier førte til en reaksjon fra kritiker-gruppen. 

 

Påstand: Pressen har brutt god presseetikk ved å utsette varslerne for stor belasting i jakten 

på mer informasjon om saken 

Debatten tok en ny vending da Aftenposten publiserte kronikken Kampen om sannheten av Tre 

Anonyme Varslere (2018), som stod bak enkelte anklager mot Giske. Der anklager de tre anonyme 

varslerne journalister fra den tradisjonelle pressen for å forvalte informasjonen om dem på en 

uansvarlig og belastende måte. De fremmer en påstand om at journalister fra flere store mediehus 

brøt med god presseetikk ved bruk av lekkasjen i jakten etter varslernes historier. 
 
“I tur og orden ble vi kontaktet av VG, Dagbladet, NRK, Nettavisen, Aftenposten, TV2 og en 
lokalavis - alle hevdet å ha fått bekreftet varslernes identitet, noen fortalte at de hadde fått vite det fra 
«Tronds folk» (...) Medietrykket utgjorde en tung ekstrabelastning i en periode som allerede var 
svært krevende. Det var tydelig at det foregikk en kamp om historiefortellingen, og at enkelte var 
villig til å ta alle midler i bruk. Tronds folk ringer oss hele tiden, fikk vi vite. Hvis ikke du forteller 
din historie, vil deres bagatellisering vinne frem.” (Tre Anonyme Varslere, 2018) 
 

Belegget for påstanden er deres beskrivelser av måten journalister har kontaktet dem for å få de til å 

fortelle sin historie i mediene. Belegget beskriver en situasjon der varslerne ikke svarte på gjentatte 

forsøk fra journalister som ville ha tilsvar til informasjonen fra lekkasjen, som deretter valgte å ta 

kontakt med deres nettverk og orienterte dem dermed om varslerens identitet. I kronikken er det 

brukt bilder av meldinger som er sendt til dem fra journalister for å bevise deres belegg. 

 

Hjemmelen er at slike handlinger utsetter den svake part for belastning. Dette bryter med pressens 

ansvar for å beskytte enkeltpersoner som utsettes for maktovergrep. “Dersom offentligheten skal ha 

rett til å vite alle detaljer i slike saker, vil misbruk av maktposisjoner lett kunne fortsette, fordi 

belastningen ved å si fra blir altfor stor.” (Tre Anonyme Varslere, 2018). Ryggdekningen er at slik 

belastning skaper enda større hindringer for de som ønsker å varsle. De argumenterer for at 

journalister som møter kilder og sensitiv informasjon viser personer som vurderer å varsle at det 

ikke er trygt. På denne måten hindrer journalistene avsløringer av fremtidige maktovergrep. 

 

De bedriver gjendrivelse i møte med motargumenter som mener det er pressens oppgave å bekrefte 

informasjonen som kommer fra andre kilder, og lekket informasjon. Varslerne mener lekkasjene var 

et systematisk forsøk på å øke presset på varslerne, noe pressen må inkludere i sin vurdering. 
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Implisitt sier de at pressen har krysset en grense mellom interne behandlinger og offentligheten, ved 

å anse lekkasjen som saklig og nøyaktig informasjon. Dette er kritikkverdig da konsekvensene av 

dette er mest omfattende for de som har ønsket anonymitet, og tydelig avvist forespørsler om å 

formidle deres historier i mediene. Pressens motiver beskrives ikke. Argumentasjonen sier implisitt 

at det kan skyldes enten uaktsomhet, eller være strategisk bruk av informasjonen som et verktøy for 

å skaffe informasjon som er attraktivt i nyhetspressen. Uavhengig av årsak eller intensjon beskrives 

arbeidsmetodene som direkte motstridende mot påstander fra Steiro og Strøm-Gundersen som 

påstår at hensynet for potensiell belastning for varslerne skal veie tyngst i vurderinger i denne 

situasjonen. 

 

De tre anonyme varslerne viser til en nyansert bruk av etiske perspektiver, der de argumenterer 

basert på pliktetikk, konsekvensetikk og nærhetsetikk. Det nærhetsetiske perspektivet benyttes for å 

argumentere for hvordan kontakten med journalistene har krenket deres menneskeverd. Dette gir et 

inntrykk av at etikken springer ut av maktrelasjonen mellom varslerne og pressen, der pressen har 

makten og dermed ansvaret for deres menneskeverd i følge Lenvinas (1087) og Løgstrup (1993). 

Dette viser til at pressen har brutt med pliktetiske regler som finnes i VVP, noe som får negative 

konsekvenser for samfunnet. Hovedperspektivet er et konsekvensetisk perspektiv, men kritikken 

blir i deres argumentasjon støttet av flere etiske perspektiver. 

 

Påstand: Vi har ikke behandlet varslerne på en uaktsom måte, og har derfor ikke brutt med 

god presseetikk  

Mediehusene som anklages direkte av varslerne er VG, Dagbladet, NRK, Nettavisen, Aftenposten, 

TV2 og en lokalavis som ikke er navngitt. Redaktører fra kanalene svarer på anklagene om svikt i 

forvaltningen av konfidensiell informasjon gjennom et intervju i Aftenposten. I nyhetsartikkelen 

“Slik svarer redaktørene på anklagene fra varslerne” blir redaktører fra de utpekte mediehusene 

konfrontert med tre konkrete anklager fra de tre anonyme varslerne. Aftenpostens journalister har 

valgt ut tre anklager fra kronikken: 
 

1) Varslerne beskylder «noen» for å oppgi Giske-leiren som kilde for lekkasjer om navn på varslere, 
og derved bryte kildevernet. 
2) Varslerne beskylder «flere» mediehus for å ha bidratt til å gjøre identiteten til varslerne kjent for 
flere enn nødvendig. 
3) Generell kritikk om medietrykket som gjorde situasjonen ekstra ubehagelig for dem. 
(Alf Ole Ask, Per Annar Holm og Harald Stolt-Nielsen, Aftenposten 29.01.18) 
 

Ingen av redaktørene anerkjenner at deres journalister er skyldige i anklagene om brudd på de to 

første anklagene. Argumentasjonen består istedet av flere påstander om hvordan mediehusene 
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forholder seg til de presseetiske utfordringene, og dermed ikke har brutt de i denne saken. Alle 

anerkjenner at anklagene er brudd på god presseetikk og stiller seg bak varslerne, uten å anerkjenne 

hvordan deres avis kan ha bidratt til situasjonen. På denne måten argumenterer alle redaktørene for 

samme påstand, om at de ikke er skyldige i den uaktsomme behandlingen av varslerne, og dermed 

ikke har brutt med god presseetikk. 
 

Flere former for informasjon benyttes som belegg for deres argumentasjon. Alle påpeker at det har 

vært en rekke presseetiske utfordringer i dekningen av Giske-saken. Et sitat fra nyhetsredaktør i 

Dagbladet, Frode Hansen, belyser at redaktørene har møtt på utfordringer med å følge VVP som de 

har løst gjennom interne vurderingsprosesser. 
 
Sakskomplekset er breddfull av etiske vurderinger, som gjelder en rekke punkter i Vær varsom-
plakaten. Vi skal være kritiske til oss selv i det løpende arbeidet, og det blir gjort grundige 
vurderinger før hver eneste publisering. Dette gjelder også den journalistiske arbeidsmetoden før en 
eventuell publisering. (Hansen sitert av Ask, Holm og Stolt-Nielsen, 2018) 
 

Tora Bakke Håndlykken (VG), Alexandra Beverfjord (NRK), Gunnar Stavrum (Nettavisen), Frode 

Hansen (Dagbladet), Karianne Solbrække (TV2) og Tone Tveøy Strøm-Gundersen (Aftenposten) 

gir alle beskrivelser av interne vurderinger i tråd med presseetikken som belegg for påstanden om at 

de ikke er skyldige i anklagene fra varslerne. Alle redaktørene avviser kategorisk anklagene basert 

på denne måten. 

 

Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør i VG, argumenterer for at kildevernet er absolutt i følge 

presseetiske retningslinjer. De har ikke handlet utover pliktene og har dermed ikke brutt med 

presseetikkens regler. “Vi har vært kjent med identiteten til flere av varslerne og dette er 

informasjon vi har behandlet med største konfidensialitet. (Bakke Håndlykken, sitert av Ask, Holm 

& Stolt-Nielsen, 2018). Aftenpostens Tone Tveøy Strøm-Gundersen benytter også plikten til å 

bevare kildevernet som et argument. “Kildevernet i Aftenposten er absolutt, og kildene kan være 

trygge på at vi beskytter dem når vi lover det.” (Tveøy Strøm-Gundersen, sitert aav sitert av Ask, 

Holm & Stolt-Nielsen, 2018). Redaktør i NRK Alexandra Beverfjord aviser fullstendig at anklagene 

rettet mot deres journalister. “Fra NRKs side kjenner vi oss ikke igjen i påstandene i spørsmål en og 

to“ (Beverfjord, sitert av Ask, Holm & Stolt-Nielsen, 2018). Den usagte hjemmelen i alle 

redaktørenes argumentasjon er at anklagene enten ikke er basert på sannhet, eller at den ikke gjelder 

deres redaksjon. Slik bygger alle redaktørene opp sin påstand om at kritikken ikke gjelder dem. 

Ryggdekning er at redaktørene og journalistene arbeider i tråd med profesjonens plikter. Slik sikrer 

de at de ikke bryter med presseetikkens regler. Fra et slikt perspektiv er kritikken mot pressen ikke 

berettiget. I praksis benytter redaktørene egen autoritet som ryggdekning. Deres autoritet tilsier at 
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samfunnet skal ha troverdighet til at de forteller sannheten. 

 

Nyhetsredaktør i Aftenposten Tone Tveøy Strøm-Gundersen fremmer en gjendrivelse ved å 

argumentere for at bruken av SMS for å få informasjon ikke er en kritikkverdig metode. Redaktøren 

godtar at det kan oppleves belastende, men påpeker at det ikke er brudd på god presseetikk fordi det 

eksisterer en konsensus om at dette er god journalistisk metode. “Slike henvendelser er vanlig 

journalistisk metode og en del av våre arbeidsprosesser. Å kjenne til varslernes versjon er sentralt 

for å kunne danne oss et mest mulig riktig bilde og for å unngå at parter i saken får 

definisjonsmakt.” (Tveøy Strøm-Gundersen sitert av sitert av Ask, Holm & Stolt-Nielsen, 2018). 

Dagbladets Frode Hansen gjendriver mot potensiell kritikk om at anklagene ikke kan bevises om de 

ikke omtaler sakens konkrete detaljer. Han mener pressen ikke kan forsvare seg mot anklagene på 

den måten fordi det ville medført  at de måtte bryte plikten de har for å beskytte konfidensiell 

informasjon. “Vi kan naturligvis ikke kommentere detaljer rundt kildearbeidet, men det viktig å 

understreke at vi naturligvis løpende vurderer sakens offentlige interesse opp mot påkjenningen nye 

oppslag vil være for de berørte. “ (Hansen sitert av sitert av Ask, Holm & Stolt-Nielsen, 2018). 

 

Under argumentasjonen viser alle redaktørene at deres interne tolkning er den eneste korrekte, 

dermed er det ikke engang nødvendig å direkte motbevise anklagene fra varslerne eller anerkjenne 

at presseetikkens krav til beskyttelse av enkeltmennesker har blitt brutt. Styrkemarkøren i deres 

argumenter viser at de tilegner sine påstander lite nyanse, til tross for at de anerkjenner 

problematikken. Alle redaktørene benytter seg utelukkende av et pliktetisk perspektiv i sine 

argumenter. De viser til vurderinger av ulike konsekvenser, men begrunnelsene for vurderingen er 

pliktene pressen er tildelt gjennom samfunnsoppdraget og de formelle presseetiske retningslinjene. 

(Kant, 1987) 

 

Påstand: Det var riktig å omtale innholdet i det interne notatet som ble lekket 

Påstanden fra Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum skiller seg ut, da den forsvarer at de var den 

første avisen som publiserte notatet som var lekket. Påstanden tar utgangspunkt i at notatet ikke 

inneholder feilaktig informasjon som var en del av en systematisk kamp om sannheten. 
Nettavisen har ingen andre mål enn å undersøke hva som faktisk har skjedd, med et så bredt 
kildegrunnlag som mulig. Det har vært gjort vanskelig fordi mange i Arbeiderpartiet har insistert på 
å fremføre synspunkter og kritikk uten å ville stå frem offentlig, og fordi innholdet i varslene mot 
Trond Giske også har vært hemmeligholdt. (Stavrum, sitert av sitert av Ask, Holm & Stolt-Nielsen, 
2018) 

 

Stavrums belegg er at de som avis er sikre på at notatet representerer innholdet i varslene på en 

korrekt måte. Hjemmelen som begrunner publiseringer er deres vurdering om at notatet var 
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nødvendig for å gi befolkningen en mer korrekt forståelse av sakens informasjon. Implisitt betyr 

dette at Nettavisen mener at andre kilder i AP har den sanne historien om innholdet i varslene, noe 

som betyr at varslerens fortelling av varslene ikke er korrekt. Stavrums gjendrivelser mot tenkt 

kritikk av en slik vurdering er en udokumentert påstand om at notatet ble benyttet i partiet som et 

sammendrag av varslene og var skrevet av noen sentral i partiet, med kjennskap til innholdet i 

varslene. 

 

Argumentet viser til at publiseringen av dokumentet var et verktøy for å fjerne befolkningens 

fortolkningsmuligheter i møte med anonyme kilder, på samme måte som argumentet for 

personfokuset fra andre aktører også var for å fjerne negative konsekvenser som medfølger 

anonymitet og konfidensiell informasjon. Mangelen på argumentasjon begrunnes med at 

situasjonens sensitivitet og pressens ansvar ovenfor varslerne gjør at redaktørene ikke kan forsvare 

seg mot kritikk uten å avsløre konfidensiell informasjon. “Vi kan naturligvis ikke kommentere 

detaljer rundt kildearbeidet”. Dagbladet mener det er umulig å kommentere anklagene uten å 

avsløre detaljer, men de kan argumentere mot anklagene ved å forsikre at deres ansvar veies opp 

mot den offentlige interessen. “Uten å gå inn i detaljer om det, kan jeg si at medienes oppgave er å 

gjøre flest mulig undersøkelser slik at vi kan danne oss et mest mulig korrekt bilde av hendelsene 

og alvorlighetsgraden.” (Stavrum sitert av Ask, Holm & Stolt-Nielsen, 2018). 

 
Påstand: Behandlingen av varslerne i Giske-saken bryter med god presseetikk og samfunnsoppdraget  

 

Harald Amdal, journalist og lektor, kritiserer de journalistiske metodene i Giske-dekningen i 

kronikken Giske-varslernes historier vitner om journalister som har misforstått sin oppgave 

publisert i Aftenposten. Han fremmer en påstand om at flere journalister har brutt god presseetikk 

og handlet i tråd med utført samfunnsoppdraget i kontakten med varslerne i Giske-saken. Belegget 

han bygger påstanden på er de konkrete eksemplene som varsleren viste i sin kronikk, sett i lys av 

hvordan redaktørene svarer på kritikken. Hjemmelen som knytter det til påstanden er tanken om at 

presseetikken og samfunnsoppdraget ikke bare gjelder for publsering av saker, men alle vurderinger 

og metoder rundt publiseringen. “Det er ikke stor grad av selvkritikk å spore i redaktørenes svar til 

Aftenposten. Det lover ikke godt for fremtiden. Presseetikken gjelder ikke bare når publisering skal 

vurderes” (Amdal, 2018). Belegget viser at arbeidsmetodene før publisering, samt reaksjonene på 

kritikk i etterkant ikke tar hensyn til kildenes menneskeverd. Ryggdekningen er at pressens oppgave 

ikke bare er å avdekke maktmisbruk, men å beskytte enkeltmennesker. “I dette ligger også en 

ivaretagelse, mener jeg” (Amdal, 2018). Amdals tolkning av samfunnsoppdragets krav til 

beskyttelse av enkeltmenneskene handler ikke kun om å beskytte dem mot andre. Det inkluderer et 
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ansvar for å ivareta deres trygghet når de er i kontakt med journalister. Amdal mener debatten om 

presseetikken i Giske-dekningen tyder på at journalistene og redaktørene ikke har forstått varslernes 

situasjon, og derfor heller ikke var vært empatiske i kontakten med dem. 

 

Gjendrivelsen i argumentet er en anerkjennelse av at det i mange tilfeller er nødvendig for en 

journalist å være pågående for å avdekke kritikkverdige forhold. “Men alt til sin tid.” (Amdal, 

2018). Han viser til egen erfaring fra journalistikk i Tysfjord-saken der journalistene avdekket 

seksuelle overgrep mot barn som førte til at politiet nå etterforsker 51 saker. Der var det ikke bare 

journalistiske metoder som var nødvendige for å avdekke saken, men journalistenes 

medmenneskelighet i møte med potensielle varslere. “Vi måtte skape tillit slik at kilder ville velge å 

fortelle om kanskje det verste mennesker kan oppleve. Å være et medmenneske, å bry seg, var noe 

av det viktigste. Noen valgte etter hvert å fortelle.” (Amdal, 2018). Argumentene viser til et etisk 

perspektiv som bygger på både nærhetsetiske og dydsetiske tanker. 

 

Hans hovedargument er at i saker som denne er relasjonen mellom kilder og journalist det viktigste. 

Slik han tolker situasjonen omhandler den en sak som er avhengig av historier fra mennesker som er 

ofre for maktmisbruk av en seksuell karakter. Denne avhengigheten gjør at journalistene må førsøke 

å forstå hvordan en slik type sak oppleves. For å møte ofre kreves det stor tålmodighet der man lar 

saken utvikles i deres tempo. Han mener at om man tar utgangspunkt i dette, må journalistene først 

og fremst forstå handlingsalternativenes moralitet utfra relasjonen de har til varslerne. Dette viser til 

en nærhetsetikk der journalistene har et ansvar for varslernes menneskeverd. Dette ansvaret kan de 

ikke oftre for samfunnets nytte, noe man risikerer ved å la handlingene styres av konsekvensetikken 

(Vetlsen, 2007).  

 

Argumentasjonen viser også til et dydsetisk perspektiv der menneskeverdet bevares gjennom 

erfaring, og evner til empatisk forståelse, tålmodighet, vennlighet og rettferdige vurderinger av 

saken. Jeg anser disse evnene som sammenlignbare med Aristoteles (1999) sin beskrivelse av dyder 

som holdninger og væremåter som er nødvendig for å handle etisk. Amdals argumentasjon viser at 

det ville vært både etisk godt og skapt bedre konsekvenser om journalistene hadde tatt mer hensyn 

til nærhetsetiske og dydsetiske perspektiver. I saker som dette er pressen avhengig av kilder som 

føler seg trygge og ivaretatt for å få tilgang til historiene de trenger for å kunne kommunisere saken 

til samfunnet. Amdal viser til en tolkning av samfunnsoppdraget som ikke kan beskrives 

vaktbikkje-rollen og de konkrete pliktene i den formelle presseetikken, den må utvikles hos hver 

enkelt journalist gjennom vurderinger av hver situasjon og menneskene som er involvert i dem.  
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4.2 Skei Grande-saken 

I debatten om dekningen av Skei-Grande saken har jeg identifisert sakens presseetiske utfordringer 

som; sakens vesentlighet, kjønns strukturer i pressens dekning, politiske agendaer og alternative 

mediers forhold til presseetikken. 

 

4.2.1 Vesentlighet – en offentlig eller privat sak? 

Etter publiseringen av anklager om upassende seksuell adferd mot Trine Skei Grande i Resett 

oppstod en debatt om hvorvidt saken oppfylte vesentlighetskravet og hørte hjemme i den offentlige 

samtalen. Debatten foregikk først på nettsider som omtaler pressetikk, blant annet Medier24 og 

Kampanje. Her var det kritikk mot Resett og deres valg å publisere ryktene. Etter Aftenposten 

publiserte en sak om Skei Grande sin opplevelse av ryktene spredte debatten om sakens vesentlighet 

seg til de landsdekkende avisene. Aktørene kritiserte ikke bare Resett, men også avisene som hadde 

løftet saken opp på dagsordenen i den riksdekkende pressen. 

 

Påstand: Skei Grande-saken er ikke vesentlige for offentligheten 

Gard L. Michaelsen (2018), daværende redaktør i nettmagasinet Medier24, rettet sterk kritikk mot 

Resett sine artikler om Skei Grande i sin kommentar #Metoo-dekningen viser forskjellen på 

alternative og etablerte medier. Hans hovedpåstand er at saken om Skei Grande ikke er vesentlig 

for den norske offentligheten og Resett brøt med presseetiske krav i publiseringen av ryktene. 

“Dette er rett og slett ryktespredning, uten en eneste kilde, ingen dokumentasjon og uklar 

vesentlighet.” (Michaelsen, 2018). Belegget som legges frem er eksempler på det Michaelsen anser 

som brudd på flere av punktene i VVP. Han påpeker at han ikke ønsker å bevise bruddene, fordi det 

krever at han må beskrive detaljer i en saken som ikke burde omtales i offentligheten. Hjemmelen 

er at innholdet i ryktene og måten informasjonen er skaffet bryter så tydelig med journalistikkens 

krav til vesentlighet og nøyaktighet, at Michalesen ikke en gang kan gjenta dem i eget magasin. 

 

Ryggdekningen er at arbeidsmetoden som ligger bak artikkelen ikke kan beskrives som 

journalistikk, og at publiseringen av den bryter med presseetikkens regler. Hans beskrivelser av 

sakens vesentlighet er i tråd med Otledal (2001) sine krav til journalisters vurderinger av hvor viktig 

saken er, opp mot hvor godt informasjonens sannhet kan sikres. Michaelsen argumenterer for at 

Skei Grande-saken ikke oppfyller disse kravene. Det mener han bekreftes ved at ingen andre aviser 

har omtalt saken, noe som bekrefter en konsensus i pressen om at saken ikke er vesentlig. 
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Argumentets gjendrivelse er rettet mot en hypotetisk situasjon der andre aktører i pressen publiserer 

saken og dermed bryter konsensus, noe som motbeviser premisset i Michaelsens kritikk. 

Michaelsen mener at en slik situasjon ikke frikjenner Resett, da deres arbeidsmetoder bryter med 

andre krav til presseetikk og journalistisk kvalitet. Han mener også at om pressen omtalen saken er 

det fordi de gjennom korrekte journalistiske metoder har bekreftet sakens vesentlighet. En annen 

gjendrivelse er mot Resett sin påstand om Skei Grande-saken avslører at resten av pressen bryter 

med samfunnsoppdraget når de ikke omtaler saken. Michaelsen aviser påstanden ved å si at 

pressens avståelse fra å omtale saken er korrekt. “Men det eneste Lurås & co har avslørt så langt er 

at den seriøse delen av norsk presse ikke driver med rykter.” (Michaelsen, 2018). Michaelsen 

argumentasjon tar utgansgpunkt i VVP og konkrete allmenne plikter aktører i pressen har pålagt seg 

selv. Dette viser til et hovedsakelig pliktetisk perspektiv i tråd med Kants kategoriske imperativ 

(Kant, 1997). 

 

Påstand: Skei Grande-saken var vesentlig for offentigheten 

Helg Lurås, redaktør i Resett, representerer et motstridende perspektiv i debatten om sakens 

vesentlighet. I kronikken “Derfor er Skei Grande-saken viktig” publisert på egen nettsted besvarer 

han kritikken. Hans påstand er at saken er vesentlig i den offentlige samtalen. Informasjonen som 

utgjør argumentets belegg er sakens detaljer. Sakens detaljer beskrives som Skei Grande sin 

maktposisjon i samfunnet, guttens alder og sakens potensielle konsekvenser for rikets sikkerhet. 

Lurås beskriver situasjonen som en potensiell seksuell utnyttelse av en beruset gutt. 

Her har en 38-år gammel kvinne og toppolitiker vært initiativtaker til et høylytt samleie i en åker 
med en beruset 16-årig gutt. Flere personer er vitne til det. Hun tar ikke ansvar for hendelsen, 
benekter det i ettertid, og inntar senere rollen som den som andre varslere om hendelser i partiet 
Venstre skal forholde seg til. (Lurås, 2018 b). 
 

Belegget er basert på hvordan Resett har forstått saken utfra sine kilder, sammen med en antagelse 

om at Skei Grande kunne bli en ministerkandidat. Dette betyr at hun har stor makt for landets 

interesser og sikkerhet. Som et videre belegg skisserer Lurås en potensiell situasjon der samleiet i 

2008 kan benyttes som pressmiddel mot Grande av utenlandske aktører. På denne måten mener de 

saken ikke er vesentlig fordi hun har opptrådt umoralsk, men fordi denne umoralske hendelsen gjør 

henne til en sikkerhetstrussel i seg selv. Han benytter sitater fra sikkerhetseksperter og viser til et 

eksempel der brudd på disse førte til at stortingsrepresentant Karin Woldseth (Frp) hadde blitt 

presset av Russland for å bidratt til at Europarådet stemte mot å frigi Aserbajdsjans politiske fanger. 

Dette eksempelet mener Lurås beviser at alle sårbarheter for press burde offentliggjøres. “Og 

nettopp sårbarhet for press er en av de viktigste grunnene til at Resett kjører denne saken om Trine 
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Skei Grandes seksuelle aktivitet med en 16-år gammel gutt på et bryllup i Trøndelag i august 2008.” 

(Lurås, 2018 b) 

 

Hjemmelen er at sammen beviser detaljene og de potensielle konsekvensene sakens vesentlighet, og 

dermed legitimerer deres metoder og publiseringer. Ryggdekningen er at en slik situasjon er av 

offentlig interesse fordi de kan benyttes som pressmiddel mot mennesker med makt, noe som er 

årsaken til at personlige saker er en del av sikkerhetsklareringen av maktpersoner på Stortinget. 

Derfor er at det er viktig for befolkningen å vite at politikerne som forvalter makt på deres vegne 

ikke har en risiko tilknyttet seg, og at de er verdige samfunnets tillit. Sakens offentlige interesse 

ligger dermed ikke i de moralske implikasjonene i hendelsen, men i beskyttelsen mot potensielle 

trusler mot norsk politikk og økonomi. Lurås fremmer en lang rekke gjendrivelser som tilsvar mot 

Michaelsens kritikk av deres journalistiske prosesser. Han påpeker at Resett har arbeidet gjennom 

grundige metoder, men presiserer ikke hva det betyr i praksis eller hvordan det forholder seg til 

presseetiske retningslinjer. 

 

Lurås  argumenterer utelukkende basert på en konsekvensetisk tenkning for sin tolkning av 

pressetikken og samfunnsoppdraget. Han anser det som deres plikt å fortelle om anklagene, men 

kun fordi det fører til stor grad av gode konsekvenser for samfunnets sikkerhet. En slik konsekvens 

overveier alle andre potensielle konsekvenser, og fremmer fra deres perspektiv størst fellesnytte i 

samfunnet i tråd med utilitarismens filosofi (Malnes & Midgaard, 2017). Resett benytter denne 

fellesnytten til å frikjenne seg selv fra alle andre anklager basert på hensyn for enkeltmennesker, 

krav til journalistisk metode og kvalitet. Denne potensielle nytten er basert på hypotetiske 

antagelser av hva som kan være det verst tenkelige utfallet av å ikke omtale Skei Grande-saken i 

offentligheten, men viser ikke til argumentasjon om andre potensielle utfall. Styrkemarkøren viser 

stor tiltro til egen tolkning og svake nyanser. Dette gir argumentet en svakhet da det ikke tar høyde 

for andre tolkninger av saken.  

 

Påstand: Skei Grande-saken ble vesentlig for offentligheten idet Skei Grande valgte å gjøre 

rede for aklagene til statsminister Erna Solberg 

Michaelsen argumenterte i sin tekst for at Resett sine artikler, samt mangelen på omtale av saken i 

andre aviser, viste at Resett brøt med en konsensus i pressen om sakens uvesentlighet. Aftenposten 

brøt denne konsensusen da de omtalte ryktene over en uke senere. Sjefredaktør Espen Egil Hansen 

forsvarte valget i kronikken “Derfor omtaler vi ryktestormen rundt Trine Skei Grande” i 
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Aftenposten (2018). Han argumenterer for en påstand om at Skei Grande-saken ble vesentlig for 

offentligheten da den offisielt ble en del av politiske prosesser. Aftenposten hadde kommet til en 

beslutning om at saken var vesentlig, men av andre grunner enn de Resett fremla. Hans påstand er 

at informasjonen som kommer frem i anklagene mot Skei Grande ikke er vesentlig for 

offentligheten, men at saken nå er det fordi den har utviklet seg til å kunne ha politisk betydning. 

Så vidt Aftenposten har kunnet bringe på det rene, er det ingen som har varslet eller anmeldt noe 
straffbart forhold. Det var heller ikke et arrangement i Venstre-regi. Aftenposten har vært i kontakt 
med en mann som omfattes av de samme ryktene, og han ønsker ikke å kommentere. Aftenposten 
har ikke funnet grunn til å omtale saken. (Hansen, 2018). 
 

Det er flere belegg for påstanden som legges frem. Aftenposten mener at deres journalisitiske arbeid 

viser at saken ikke viste bevis på overgrep, straffbare forhold, inhabilitet eller at hendelsen skal ha 

funnet sted i sammenheng med politisk arbeid. Belegget som støtter påstanden om at saken har fått 

politisk betydning er informasjon fra kilder som fortalte om at Skei Grande orienterte statsminister 

Erna Solberg om saken på Hotell Jeløy Radio. 

 

Når vi i dag likevel indirekte omtaler ryktene, er bakgrunnen dette: Venstre skal i regjering og 
partileder Skei Grande blir statsråd. Hun har funnet det nødvendig å orientere statsminister Erna 
Solberg om saken og bakgrunnen for den. (Hansen, 2018) 

 

Hjemmelen er at saken på dette punktet omhandler orienteringer som kan påvirke Trine Skei 

Grande sin politiske fremtid. Ryggdekningen er at det gjør saken vesentlig, fordi en slik orientering 

kan ha konsekvenser for hvordan forholdet mellom personer med regjeringsmakt utvikler seg. Dette 

knytter den opprinnelige uvesentlige saken til politiske prosseser som er vesentlig for 

offentligheten. Dette argumentet viser at saken tolkes dit at den er viktig for at borgerne er opplyste 

om demokratiets bestemmelsesprosesser slik det er beskrevet av Dahl (2000, 96).  

 

Hansen bedriver stor grad av gjendrivelser gjennom kronikken, som i hovedsak besvarer potensielle 

anklager om brudd på presseetikkens regler. Hansen påpeker at de har tatt et valgt som kan anses 

som et brudd på hva pressen tradisjonelt omtaler, men påpeker at de har samtykke fra Trine Skei 

Grande. Argumentasjonen gir uttrykk for at de omtaler situasjonen hun har stått i etter ryktestormen, 

ikke ryktene i seg selv. Det moralfilosofiske perspektivet bak påstanden er mindre klar enn i andre 

artikler, men det som trekkes frem som grunnleggende for at saken omtales er i møtet med hennes 

som menneske har de tatt hensyn til hennes ønsker. Mannens ønsker om å holde saken utenfor 

offentligheten er det ikke tatt høyde for. Dette viser at Aftenposten oppfatter sin plikt overfor Skei 

Grande som et enkeltmenneske som utsettes for trakassering fra Resett og andre medier som 

anklager henne for å utnytte sin posisjon for seksuelle tilnærmelser. 
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Påstanden i sin helhet viser til at Aftenposten har gjort et unntak som er innenfor presseetikkens 

rammer, til tross for at den ikke går overens med bransjens konsensus på liknende saker. Hansen 

henviser til konsensus innad i pressen som avgjørende for presseetikken, slik Otledal (2001) 

beskriver den tradisjonelle tanken om profesjonsideologien. Til tross for henvisninger til en felles 

profesjonsidelologi som sier at konsensus styrer hva som er vesentlig, benyttes til slutt de formelle 

presseetiske retningslinjene som ryggdekning i møte med kritikk. Et slikt argument presiserer at hva 

som publiseres i stor grad bestemmes av hvilke fortolkninger enkeltjournalister og redaktører gjør 

av saken og VVP. Hansen viser til at vern av Skei Grande sitt privatliv er viktig, men argumenterer 

hovedsaklig fra et pliktetisk perspektiv. Argumentene gir uttrykk for at valget med å publisere saken 

om ryktene av Aftenposten anses som god presseetikk, fordi det ikke bryter med konkrete regler i 

den formelle presseetikken. 

 

Påstand: Det er brudd på pressens konsensus om grensen mellom privatliv og offentligehet å 

omtale Skei Grande-saken 

Enkelte journalister og redaktører omtaler saken etter dette på en måte som kan tolkes som et forsøk 

på å gjenopprette konsensus om sakens uvesentlighet, og dermed skape en ramme for omtale av 

slike hendelser i fremtiden. Både redaktør Eirik Hoff Lysholm, i Dagsavisen, og journalist Geir 

Ramnefjell fra Dagbladet, påstår at saken verken burde vært omtalt i alternative eller tradisjonelle 

medier. De fremmer begge en påstand om at det bryter med konsensus om grensen mellom privatliv 

og offentligheten når avisene nå omtaler saken.  

 

Hoff Lysholmen legger det samme belegget som Aftenpostens redaktører til grunn. men fremmer en 

påstand som representerer en motstridende tolkning av sakens vesentlighet. Påstanden er at saken 

ikke er vesentlig for offentligheten og ikke burde omtales i pressen. Belegget er en vurdering av 

sakens informasjon som de beskriver som pikante rykter, basert på deres arbeidsmetoder. “Ut fra de 

opplysningene vi sitter med, er tilfellet Grande ikke en overgrepssak. Det er ikke et gjentatt mønster 

og det har ikke skjedd i partisammenheng. Den involverte mannen har ikke ønsket å varsle om 

saken – verken da eller nå.” (Hoff Lysholm, 2018) Dagsavisens kronikk er publisert dagen etter 

Aftenposten sin kronikk, noe som tyder på at Dagsavisen er uenig i deres påstand om at saken har 

fått en politisk betydning. Hjemmelen henviser til en usagt selvfølgelighet der pikante rykter ikke 

har en plass i offentligheten. Ryggdekningen argumenterer for en slik tolkning fordi en spredning av 

slike rykter er belastende for de involverte.  
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Dagsavisen viser en tolkning av samfunnsoppdraget der pressen har et ansvar for å beskytte 

enkeltmennesker, og burde derfor strekke seg så langt som mulig for å ivareta utsatte kilder. 

Argumentasjonen tyder på et nærhetsetisk perseptiv slik Levinas (1987) beskriver, der han plasserer 

det helhetlige ansvaret for den andre hos han selv. Dagsavisen pålegger seg selv, forstått som både 

enkeltavis og pressen som en samlet enhet, ansvaret for Skei Grande og den ukjente mannen. Dette 

ansvaret for deres ønsker må imøtekommes så sant det ikke kommer nye opplysninger som endrer 

sakens betydning. 

I kommentaren “På villsporet av fortida” i Dagbladet legger journalist Geir Ramnefjell (2018) frem 

en påstand om at saken ikke er vesentlig og derfor ikke burde skape konsekvenser for Skei Grande 

sin politiske karriere. Belegget er en gjentagelse av informasjon som har kommet frem i alle 

tidligere artikler fra andre aktører i den tradisjonelle pressen. Ramnefjell legger vekt på at gutten 

som deltok i hendelsen gjorde det frivillig og var ikke knyttet til Skei Grande gjennom et 

avhengighetsforhold. Han er selv kritisk til graden av detaljer han må beskrive for å legge frem sine 

belegg for å støtte opp en påstand rettet mot andre aktører. “Det føles helt absurd å gå inn i et sånt 

detaljnivå i en politisk kommentar. Og det har gått lenger enn det jeg nå gjør rede for, også i de 

etablerte mediene” (Ramnefjell, 2018).  

 

Hjemmelen er at saken i utgangspunktet ikke hadde en offentlig interesse, derfor burde den heller 

ikke få konsekvenser etter den er spredt i offentligheten. Ryggdekningen er at informasjonen om 

hendelsen og Skei Grande sin samtale med Erna Solberg ikke beviser at Skei Grande har gjort noe 

galt. Ramnefjell driver gjendrivelsen mot et tenkt motargument der Skei Grande burde granskes av 

pressen fra et kritisk perspektiv fordi hun er anklaget for å ikke være helt ærlig, og ta hensyn til 

mannens ønsker når hun først omtalte saken i mediene. 

Problemet til Grande, er at hun kan ha trådt feil når hun endelig har tatt bladet fra munnen. Det ser 
ikke ut til å ha vært tilstrekkelig forankret hos gutten. Og selv om hun har vært utsatt for et helt 
utilbørlig press, er hun tross alt den sterke part. (Ramnefjell, 2018).  
 

Ramnefjell mener dette er legitim kritikk mot Skei Grande som privatperson, men at den ikke burde 

ha betydning for hennes karriere fordi saken i utgangspunktet burde vært privat. Hun kan dermed 

ikke holdes ansvarlig for mindre alvorlige handlinger i en sak der hun er et offer for Resett sine 

politiske agendaer. 

 

4.2.2 Alternative medier mot resten av pressen 

Aktørene som debatterer sakens vesentlighet presenterer i en rekke underordnede påstander om 
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alternative mediers forhold til presseetikken. Alle aktørene utgjør en samlet front mot Resett sin 

avgjørelse om å publisere saken. Skei Grande tilegnes ikke en moralsk plettfri rolle i saken der hun 

er fritatt kritikk, men Resett og andre medier som videreformidlet deres versjon av saken beskrives 

som sakens kritikkverdige aktører. 

 

Påstand: Resett bryter med god presseetikk og utnytter Skei Grande-saken for å fremme egen 

posisjon i mediene 

Alle aktørene i analysens enheter fremmer en påstand om at Resett utnyttet Skei Grande-saken for å 

skape mistillit til de tradisjonelle mediene som igjen legitimerte dem som den medieaktøren som 

utfører pressens samfunnsoppdrag ovenfor samfunnet korrekt. Michaelsen (2018 b) mener Resett 

sine artikler viser brudd på Vær Varsom-Plakaten. 

Formuleringene, påstandene og ikke minst den tilsynelatende mangelen på både journalistisk 
bearbeiding, vurderingsevne og ikke minst samtidig imøtegåelse, gjør at teksten framstår som et klart 
brudd på Vær varsom-plakaten. (Michaelsen, Medier24, 04.01.18) 
 

Hans beskrivelser viser at det ikke bare er direkte brudd på enkelte punkter som gjør det til brudd på 

god presseetikk, men også brudd på kravene til god vurdering av vesentlighet, saklighet og 

nøyaktighet slik de defineres av Otledal (2001), Bjerke (2012) og gjennom Hutchins- 

kommisjonens rapport (Leigh, 1947). Dette argumentet bygger på dydsetisk tankesett, der Lurås og 

Resett ikke har evnene og erfaringen som er nødvendig for å sikre journalistisk kvalitet. Kravene 

som pålegges journalistene utfra Aristoteles dyder krever både erfaring og egenskaper som gjør 

journalisten rustet i møte med situasjoner som medfører etiske utfordringer (Vetlsen, 2007). 

Michaelsen sier implisitt at de som skriver for Resett mangler evnen til gode vurderinger, språklige 

kunnskaper og erfaring med journalistisk arbeid. Dermed er handlingene de utfører i produksjonen 

og publikasjonen av Skei Grande-saken umoralsk. 

 

Ramnefjell (2018) benytter et annet belegg når han forsøker på beviser at Resett ikke opererer etter 

god presseetikk. Mannen som er involvert i hendelsen skal ha blitt tilbudt penger for å gi sin historie 

til Resett. Hjemmelen er at dette bryter med presseetiske regler og viser dermed at Resett enten ikke 

ønsker, eller evner, å rette seg etter journalistikkens profesjonsmoral. “Skurken i denne fortellingen 

var i utgangspunktet nettstedet Resett, som ifølge gutten har tilbudt 400 000 kroner for å få ham til å 

fortelle sin historie. Som har operert hinsides presseetikken.” (Ramnefjell, 2018). Ryggdekningen 

er at betaling av kilder strider mot punkter i de formelle presseetiske plakatene, i tillegg 

bryter det med kravet til objektivitet og åpenhet. Hvis informasjon kan kjøpes vil dette 
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svekke tilliten til journalistenes vurdering av hvilken informasjon, og fra hvilke kilder, som er 

best egnet for å belyse ulike saker (Norsk Presseforbund, 2015). 

 

Påstand: Potensiell samfunnsnytte er det eneste som burde forme hvordan 

samfunnsoppdraget utføres i Skei Grande-saken 

Lurås, og Resett, besvarer ikke denne kritikken direkte i analysens enheter. Deres opprinnelige 

forsvar av sine artikler viser et perspektiv på presseetikken som kan tolkes som argumenter for 

deres metoder. Lurås er uenig i Michaelsens tolkning av sakens betydning, presseetikkens rammer 

og journalistisk arbeidsmetode. Disse tolkningene er det gjennom analysen bevist at det er stor grad 

av enighet om blant andre aktører. I sin kronikk fremmer Lurås en underordnet påstand om at 

presseetikken ikke er det viktigste i journalistikkens arbeid. Det viktigste er plikten pressens aktører 

har for å skape nytte for samfunnet. Denne plikten mener Lurås at den tradisjonelle pressen ikke tar 

alvorlig. Dette benyttes som et belegg for å legitimere Resett sine vurderinger og journalistiske 

metoder. 

16-åringen og hans familie «har lagt det dødt (…) vi ønsker å legge det dødt.» (...) Mange andre 
medier ville kanskje etterkommet et slikt ønske, men vi mener saken er så alvorlig og har et 
nasjonalt politisk anliggende og har en dimensjon knyttet til rikets sikkerhet som forsvarer, ja, gjør 
det påkrevd at pressen påser at Trine Skei Grande tar ansvaret og erkjenner hendelsen (...) Vi blir 
også forundret om ikke andre mediehus i Norge nå begynner å stille Skei Grande disse 
spørsmålene på en modigere og mer pågående måte enn de har gjort til nå. (Lurås, 2018 b) 
 

Belegget er det samme som i tidligere påstand om at saken er vesentlig. Hjemmelen er en usagt 

argumentasjon der sakens vesentligheten pålegger pressen et ansvar for å stille Skei Grande til 

veggs. Deres handlinger er ikke bestemt av deres egenskaper og erfaringer, men av deres 

perspektiv på kravene som stilles til den tradisjonelle pressen gjennom deres presseetikk og 

samfunnsoppdrag. Ryggdekningen er Lurås sin tolkning av samfunnsoppdraget, som 

utelukkende bestemmes av størst potensiell samfunnsnytte.  

 

Det fremstår som en uenighet om hva samfunnsoppdraget burde være. Lurås mener deres 

tolkning av pressens rolle er den korrekte, men at ansvaret for praktisk utførelse av rollen 

ikke påligger Resett, men på den tradisjonelle pressen. Dette er fordi deres ressurser er årsaken 

til at de ikke kan følge opp saken gjennom tradisjonelle journalistiske metoder. “Resett har ikke 

ressurser til å sende reportere til alle pressekonferanser hvor Skei Grande er tilgjengelig, men 

det har andre, inkludert de som er fullfinansiert av staten (NRK) og de som får pressestøtte 

(diverse) eller andre subsidier (TV2)” (Lurås, 2018 b). Den usagte hjemmelen er at deres rolle 

ikke er, og ikke skal være, den samme som aktørene i de tradisjonelle mediene. Implisitt 
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anerkjenner Lurås at Resett har skapt sitt eget samfunnsoppdrag, som er å påvirke pressens 

dagsorden basert på ressurser, samt eget og publikums politiske perspektiv. Dette 

samfunnsoppdraget er å presse de tradisjonelle mediene til å arbeide etter deres tolkning av 

hva som er til størst nytte for samfunnet. Lurås viser igjen utelukkende til et konsekvensetisk 

perspektiv i sin tolkning av samfunnsoppdraget.   

 

4.2.3 Politisk agenda 

Metoo var skapt med et mål om å fjerne stigmaet knyttet til seksuell vold mot kvinner og 

utviklet seg til en bevegelse som skulle sette søkelys på seksuell trakkasering i samfunnet. 

Flere aktører i debatten fremmer en underordnet påstand om at metoo-kampanjen har blitt 

utnyttet for å svekke den tradisjonelle pressen, og kvinner med politisk makt som faller til 

venstre for Resett og andre høyreorienterte medier. 

 

Påstand: Høyreorienterte aktører utnytter metoo-sakene for å fremme egen politisk agenda 

Espen Hoff Lysholmen, redaktør i Dagsavisen, fremmer en påstand er at metoo har blitt et 

skalkeskjul for høyreekstrem politikk for å diskreditere politiske meningsmotstandere. “I sterkt 

høyreorienterte miljøer er historien blitt brukt til å sverte og svekke Grande. Det er stygt. Grande-

saken er et eksempel på at metoo misbrukes som skalkeskjul for å fremme en helt annen dagsorden 

(Hoff Lysholmen, 2018). Belegget er det samme som benyttes for å bevise sakens uvesentlighet for 

offentligheten. Hjemmelen er en usagt tanke om at dersom saken er uvesentlig, må det være en 

annen motivasjon som ligger til grunn for valget Resett gjorde da de publiserte ryktene. 

Ryggdekningen viser til en vesentlig forskjell mellom Resett og andre tradisjonelle medier; politisk 

tilknytning. De økonomiske og politiske tilknytningene eieren og redaktøren i Resett har benyttet 

som argument for at de ikke lever opp til uavhengighet som et journalistisk ideal (Leigh,1947). 

 

Ramnefjell fremmer den samme påstanden mot Resett, men benytter brudd på presseetikken og 

uttalelser fra medieforsker som belegg. “Nettstedet har bygget opp sakene sine på syltynt grunnlag. 

Det er helt riktig som medieforsker Sigurd Allern sier, at Resett snylter på metoo-kampanjen” 

(Ramnefjell, 2018). Ramnefjell fremmer enda en underordnet påstand der Skei Grande og andre 

aktører i den tradisjonelle pressen selv er delvis ansvarlige for å legitimere Resetts narrativ som 

portretterer pressen som uærlig. Belegget er hvordan Skei Grande har benektet ryktene, før hun så 

bekreftet dem og deretter forteller historien på en måte som oppfattes som usann av den involverte 



75 
 

mannen. Samtidig har pressen opprettholdt en konsensus der de ikke omtaler saken, før flere aktører 

ombestemte seg og omtalte saken. Hjemmelen er at dette kan oppfattes som ukonsekvent, og 

benyttes som en bekreftelse av Resett sin påstand. Ryggdekningen viser til at Skei Grande skaper 

usikkerhet rundt hva sannheten egentlig er, og det støtter Resett sitt narrativ om at hun 

sannsynligvis har utført upassende seksuelle handlinger og er en sikkerhetstrussel. Ved at flere 

aviser omtaler saken etter at Resett har kritisert dem kan det oppfattes som en bekreftelse av Resett 

sin vurdering av saken som viktig, og styrker dermed deres påstand om at den tradisjonelle pressen 

ikke utfyller sine plikter ovenfor samfunnet. “Nå har også Trine Skei Grande gjort seg delvis til 

skurk, og i manges øyne Resett til helt” (Ramnefjell, 2018). 

 

Gjendrivelsen i argumentet påpeker at han forstår Skei Grande sitt ønske om å gi sin versjon av 

saken. Dette ønsket mener han at ikke er en god nok begrunnelse for de andre medienes publisering 

av saken. Ramnefjell anerkjenner at årsaken til at pressen har omtalt saken er et press fra sosiale 

medier og alternative medier. Uavhengig av dette bryter det med pressens samfunnsoppdrag å la seg 

presse av aktører som bryter med presseetikken og representerer tydelige politiske motiver. Det 

strider i mot kravet om uavhengighet og ivaretagelsen av enkeltmennesker. 

Det bør være et engangstilfelle. Dette kan ikke bli en ny norm. Det kan i beste fall tilskrives 
forvirringen den nye medievirkeligheten har skapt, der sosiale medier driver en sak som er 
fyrt opp et nettsted som ser ut til å opererer ut fra en karikatur av presseetikken. (Ramnefjell, 
2018) 

Implisitt i argumentet er en hjemmel som påpeker at pressen har et ansvar for å sørge for at Resett 

ikke misbruker makten de har fått gjennom sosiale medier til å legitimere usannheter i den 

offentlige samtalen. Ryggdekningen er at dette ansvaret ligger på den tradisjonelle pressen fordi de 

har pådratt seg oppdraget på vegne av hele samfunnet, og har derfor det helhetlige ansvaret for 

nyhetsinstitusjonen. Ramnefjell sitt perspektiv viser en tolkning der Resett ikke gir en sann, 

omfattende og kontekstuell versjon av nyhetshendelser som er vesentlige, slik Bjerke (2012) 

beskriver kravene til journalistisk kvalitet. Når den tradisjonelle pressen velger å omtale saken 

bryter de også med de samme kravene. Formidling basert på kun en av de involver tes side bryter 

også med nøyaktighetskravet som forutsetter et tydelig skille mellom bekreftet fakta og personlige 

kommentarer (Brurås, 2009 b). Et slikt argument er i tråd med Bjerke (2012) sin vurdering av 

politisk kvalitet i journalistikken som likestilt med etikk for å oppfylle samfunnsoppdraget. 

 

Ramnefjell mener at Resett er den største skurken i saken, men de kan ikke pålegges ansvaret for 

den offentlige samtalen. Dette er fordi de ikke har gitt uttrykk for å ha påtatt seg dette ansvaret. Som 

tidligere nevnt argumenterer Resett fra et konsekvensetisk perspektiv, der de mener det er deres 
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plikt å påvirke den tradisjonelle pressen til å omtale saken fordi det hindrer negative konsekvenser 

for samfunnets sikkerhet (Lurås, 2018 b). Ramnefjell underbygger sitt argument ved å vise til at 

Resett sin tolkning av de potensielle konsekvensene i virkeligheten kun tar hensyn til en bestemt 

gruppe i samfunnet som deler deres politiske perspektiver. Hans kritikk av andre aktører i den 

tradisjonelle pressen baserer seg også på et konsekvensetisk perspektiv. Det er pressens plikt å 

hindre Resett sin påvirkning på den offentlige samtalen, fordi dette kan føre til at normene i 

offentligheten endres slik at presseetikken og troverdigheten svekkes. Det usagte argumentet er at 

disse konsekvensene av å omtale saken er større enn konsekvensene for Skei Grade om hun ikke 

ville fått omtale saken, og de hypotetiske konsekvensene for rikets sikkerhet som Resett baserer sitt 

argument på. 

 

4.2.4 Kjønn 

I debatten om aktørenes politiske agendaer har jeg identifisert en underdebatt som omhandler 

betydningen kjønn har for Skei Grande-saken. Uenigheten om hva saken betyr for offentligheten og 

hvordan den behandles bunner ikke i en partipolitisk agenda. Det er en tydelig uengihet om pressens 

behandling av kvinner og menn, og hvordan dette har påvirket Skei Gande-dekningen. 

 

Påstand: Den politiske agendaen Resett ønsker å fremme gjennom Skei Grande-saken er 

innvandringsfiendtlig og kvinnediskriminerende 

Anna B. Jenssen, ansvarlig redaktør Morgenbladet, omtaler kjønnsperspektivet i dekningen av Skei 

Grande-saken i kommentaren Stemmer det at en tilsvarende sak ville fått en mannlig politiker til å 

falle. Hun er enig med andre aktører i debatten om at Resett har brutt med presseetikken, med et 

mål om å støtte opp under sin politiske agenda. Jenssens påstand er at Resett sin omtale av Skei 

Grande-saken er en utnyttelse av metoo-kampanjen med et formål å spre en innvandrings- og 

kvinnefiendtlig agenda. Belegget hun benytter er beskrivelser av hvordan saken er omtalt i Resett, 

deres politiske agendaer, sakens fakta og kommentarer på sosiale medier fra blant annet 

samfunnsdebattant Kjetil Rolness. “Resett, som først publiserte ryktene, har en klar 

innvandringskritisk og antifeministisk agenda (...) La oss ta kvinneperspektivet først, for det er dette 

som har størst gjenklang utenfor alternativ-høyre” (Jenssen, 2018 a). Belegget beskriver den 

politiske grupperingen Resett og de som støtter dem hører til, der innvandringsfiendtlige og 

antifeministiske agendaer overlapper med hverandre. Jenssens argumentasjon utføres gjennom en 

undersøkelse av sannheten i Rolness sin påstand; at en tilsvarende sak med en mannlig politiker 

ville blitt behandlet annerledes i pressen og samfunnet. “Stemmer det, som Rolness hevder, at en 
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tilsvarende sak ville fått en mannlig politiker til å falle?” (Jenssen, 2018 a) . En del av belegget er at 

det ikke eksisterer en tilsvarende sak, og dermed ingen beviser for at det eksisterer en slik 

dobbeltmoral. Jenssens utgangspunkt er en tenkt situasjon der det eksisterte en eksakt tilsvarende 

situasjon der Skei Grande var en mannlig politiker, og den 17-år gamle mannen var en kvinne. 

 

Hjemmelen er at en slik hypotetisk sak med motsatte kjønn ikke hadde blitt omtalt i pressen, fordi 

situasjonen ikke vurderes som maktovergrep eller vesentlig for offentligheten av andre årsaker. 

“Resetts agenda har nådd VGs og Aftenpostens forsider, og ikke fordi det kommer kritikk mot 

nettopp Resett. Men fordi Grande til slutt følte at hun måtte kommentere ryktene.” (Jenssen, 2018 

a). Ryggdekningen er at grunnen til at saken nå blir omtalt i mediene ikke er på grunn av sakens 

vesentlighet, men Resetts omtale av saken, som skapte en situasjon der Skei Grande ble presset til å 

omtale den i pressen. Det beviser ikke at saken egentlig var vesentlig eller mannen som Resett 

påstår er et offer ikke beskyttes på lik linje som kvinner av pressen. Gjendrivelsen i 

argumentasjonen utføres ved at Jenssen vender påstanden om kjønnsagenda tilbake mot Resett. Hun 

fremmer et underordnet argument for å bygge opp sin påstand der hun mener det er en usannhet at 

de omtaler saken basert på moraliet og sakens viktighet for rikets sikkerhet. Saken er ikke vesentlig 

for samfunnet. Jenssen mener Resett omtalte den fordi den er vesentlig for deres agenda mot det 

innvandringsliberale partiet Venstre, og kvinner i maktposisjoner.  

 

En situasjon med motsatte kjønn ville ikke foregått annerledes i den tradisjonelle pressen, fordi det 

er pressens plikt å opprettholde normene og reglene de har skapt og pålagt seg selv gjennom 

presseetikken. Jenssens argument mot Rolness sin påstand om en dobbeltmoral viser til et oliktetisk 

perspektiv. Basert på Kants kategoriske imperativ (Kilde Kant) pålegger journalistens humanitet 

dem en plikt til å ivareta og beskytte det ukrenkelige egenverdet hos andre mennesker. I denne 

situasjonen betyr dette å beskytte egenverdet til Skei Grande og mannen. Basert på dette har 

journalister innen den tradisjonelle pressen tilsluttet seg regler de mener burde være allmenne. Disse 

reglene påpeker at pressen ikke omtaler saker om personers privatliv som ikke er relevant for 

offentligheten basert på en rekke kriterier. Slike almenne regler gjelder likt uavhengig av kjønn, og 

sørger for at den tradisjonelle pressen ikke ville dekket saken om kjønnsrollene var snudd.  

 

Kritikken Jenssen rettet mot Resett er også basert på et pliktetisk perspektiv. Kant mener ingen 

mennesker kan utføre moralske handlinger ved å bruke andre mennesker som et middel eller et 

formål i seg selv (Kilde Kant). Jenssen mener at Resett har brukt Skei Grande og mannen som 

middel for å styrke argumentasjonen for sine politiske agendaer. Kun mennesker som ikke bruker 
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andre som midler kan være etiske, og er derfor de eneste som kan utføre etiske handlinger da ens 

egen verdi er uløselig knyttet til andres egenverd. Ved å utnytte metoo-kampanjen, Skei Grande og 

mannen mener Jenssen at Resett viser at de ikke bare har brutt med presseetiske regler. De har også 

vist at de ikke har et utgangspunkt for å utføre gode etiske handlinger så lenge de utnytter andre 

mennesker for å fremme egen agenda. 

 

Påstand: Pressen beskyttet Skei Grande fordi hun er kvinne 

Samfunnsdebattant Kjetil Rolness (2018) besvarer Jenssens motargumenter til hans kommentarer på 

Facebook i kommentaren Hva om Trine Skei Grande var Per Sandberg? Da ville mediene veltet seg 

i moralsk indignasjon publisert på Medier24. Hans påstand er at tilsvarende sak der kjønnsrollene er 

snudd, ville og har tidligere blitt dekket av pressen. Belegget han bygger argumentet på er 

Ingebritsen-saken fra 2012 da pressen dekket anklager mot AP-politiker Roger Ingebritsen fra en 

kvinne i partiet som mente han hadde presset henne til et seksuelt forhold i 2004, da hun var 17 år 

og han 37 år. Rolness mener saken er sammenlignbar med Skei Grande-saken, og beviser pressens 

dobbeltmoral. 

Jenta var med i AUF, men både i mediedekningen, i partiets redegjørelse og i Ingebringtsen egen 
syndforkarling var det ikke partirelasjonen, men alderforskjellen som ble trukket fram. Det var den 
som gjorde forholdet «umoralsk» og «uakseptabelt». (Rolness, 2018) 

Hjemmelen i hans argument er at det er moraliteten i handlingen som avgjør om den er relevant for 

offentligheten. Moraliteten avgjøres av aldersforskjellen og potensielle maktforhold mellom de 

involverte. Usagt i hjemmelen fremkommer et tankesett der frivilligheten i en seksuell relasjon er 

tvilsom når en person har mer makt i samfunnet. På bakgrunn av dette er det moralsk galt for en 

maktperson å ha frivillig sex med noen som er yngre enn dem og i beruset tilstand. Rolness sitt 

belegg og hjemmel fremmer et narrativ der alder, alkohol og maktposisjon i Skei Grande-saken 

tilsier at det er grunn til å betvile guttens frivillighet.  

 

Ryggdekningen er basert på hans vurdering av Skei Grande-saken som helt likt Ingebritsen-saken 

på områdene som bestemmer moralitet, og dermed er det rasjonelt at pressen burde vurdert sakene 

på samme måte. At pressen har vurdert sakene til å ha en ulik vesentlighet for den offentlige 

samtalen er derfor er bevis på en dobbeltmoral han mener skyldes politisk perspektiv og kjønn. Han 

utfører gjendrivelse mot Jenssens argument om at pressen ikke beskytter Grande fordi hun er kvinne 

og tilhører en venstreliberal politikk. Han mener en slik motivasjon til å ikke omtale hennes sak kan 

bevises gjennom hans personlige tolkning av hvordan pressen ville reagert på en hypotetisk sak med 

en mannlig politiker som står for en høyreorientert politikk.  
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Og jeg står ved min påstand om at kjønn og politisk tilhørighet er grunnen til forskjellsbehandlingen: 
Hadde Per Sandberg hatt sex med en full 17-årig jente, og håndtert avsløringen på samme måte, ville 
norske medier ha veltet seg i moralsk indignasjon. (Rolness, 2018)  
 

Basert på hans tolkning av pressens handlinger ville en slik sak blitt avdekket i offentligheten på 

grunn av de samme moralske aspektene. Styrkemarkøren i Rolness sin argumentasjon skiller seg fra 

andre argumentasjoner. Argumentasjonen er i svært stor grad bygget opp av beskrivelser av hva han 

anser som sannsynlige utfall i en tenkt situasjon, uten av argumentet nyanseres for å balansere opp 

for subjektive antagelser. En slik argumentasjon svekker ifølge Toulmin (2003) argumentets 

rasjonalitet. 

 

Jeg tolker argumentasjonen slik at Rolness plasserer vesentlighetskravet og objektivitetskravet som 

prioritert høyest over nøyaktighetskravet og sannhetskravet i journalistikkens samfunnsoppdrag. 

Argumentasjonens gjendrivelser er mot et tenkt motargument som etterspør hvor grensen skal gå for 

hva som anses som umoralsk nok til at det er vesentlig for offentligheten. Han argumenterer for en 

vurdering av moralitet basert på hva det er sannsynlig at almenheten mener er moralsk gode 

handlinger. 

Men hvordan man enn snur og vender på det, har Grande-saken elementer som både pressen og 
almennheten ellers reagerer på: Maktposisjon (i kraft av å være kjendis og topppolitiker), betydelig 
alderforskjell, og en mindreårig i beruset tiltstand. (Rolness, 2018) 
 

Et slikt argument beskriver almenhetens reaksjoner som det viktigste for å vurdere sakens 

elementer. Dette viser til at Rolness tolker pressens samfunnsoppdrag slik at det skal være styrt av 

et pliktetisk perspektiv. Alle saker der almenheten ville vurdert politikeres handlinger som 

umoralske er vesentlig for offentligheten, og dermed pressens plikt å meddele om. 

 

Påstand: Det er ikke kjønn, men frivillighet og journalistiske metoder som ligger til grunn for 

vurderingen av Skei Grande-sakens vesentlighet 

Jenssen svarer Rolness i kronikken Epler og pærer i Morgenbladet. Der fremmer hun en påstand om 

at det var ikke kjønn og politikk som avgjorde pressens vurdering av sakens vesentlighet for 

offentligheten, men presseetiske normer. Hun benytter informasjon om forskjellene mellom 

Ingebritsen-saken og Skei Grande-saken som belegg. I fremleggelsen av beleggene anerkjenner 

Jenssen at begge sakene omhandler politikere som opptrer på en moralsk kritikkverdig måte. 

Hjemmelen er at det ikke bare er situasjonens moralitet som avgjør om det en vesentlig for 
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offentligheten, men bevis på graden av moraliet og maktmisbruk. Ryggdekningen argumenterer for 

at vurderingen av sakens beviser ikke baseres på kjønn eller politiske perspektiv. Sakens beviser er 

hvordan offeret i saken opplevde det og hvilke formelle maktrelasjoner som finnes mellom de to. 

Hun mener saksbevisene i de to sakene er forskjellige på de punktene som benyttes for å avgjøre 

vesentlighet. 

Det er særlig tre forhold som skiller Roger Ingebrigtsen-saken fra Trine Skei Grande-saken: 1: I 
Grande-saken var det ingen varsler, kun rykter. 2: Det påståtte offeret ville heller ikke at saken 
skulle omtales og hevdet det var frivillig. 3: Han var heller ikke i en formell relasjon til 
Grande. (Jenssen, 2018 b) 

Disse vurderingene av frivillighet, formell tilknytning og varsler ble tolket ut fra presseetiske 

normer i pressens avgjørelse å ikke omtale hendelsen mellom Skei Grande og mannen. Basert på de 

samme presseetiske kravene ble Ingebritsen saken ansett som vesentlig for offentligheten og 

dermed en prioritering over de involvertes rett til privatlivets fred. Gjendrivelsen i argumentet er en 

påstand om at Grande-saken hadde blitt dekket på samme måte som Ingebritsen-saken om den 

hadde hatt formelle varsler og mannen selv anså seg som et offer for seksuelt press.  

 

Jenssen argumenterer i tråd med et pliktetisk perspektiv når hun henviser til presseetikkens normer 

for å motbevise Rolness. Hennes argumentasjon viser til et mer sammensatt etisk perspektiv der 

pliktetikken balanseres av et nærhetsetisk perspektiv. I følge Jenssen er det ikke almenhetens 

meninger som styrer presseetikken, men relasjonene mellom de involverte og pressen. “Presseetisk 

er det særlig ett tungtveiende argument for at ikke å omtale Grande-saken, og det er hensynet 

til privatlivets fred. Ikke Grandes privatliv, men 26-åringens” (Jenssen, 2018 b). Dette viser til 

Løgstrups nærhetsetikk, der etikken springer ut av makten som finnes i relasjoner mellom 

mennesker (Løgstrup 1993, 25-27). Presseetiske vurderinger i Grande-saken kan ikke bestemmes 

basert på hva man tror samfunnet ønsker, men relasjonen mellom Skei Grande og mannen, samt 

journalister og mannen. Makten i relasjonen pålegger mennesker det helhetlige ansvaret for den 

andre (Løgstrup, 1993). Gutten er den andre i situasjonen basert på Jenssens argument. Han ønsket 

ikke at saken skulle publiseres, og det fantes ingen formelle anklager som ville berettiget å bryte 

med dette ansvaret. Hennes perspektiv i møte med Rolness sitt pliktetiske perspektiv følger kjent 

kritikk mot pliktetikken. Vetlesen (2007, 22) mener moralske plikter som er sterkt bygget på 

konseptet om allmennhet, ikke tar med en vurdering av situasjonen og dermed ikke sikrer etisk gode 

handlinger. Hvis Kants argumenter for den allmenne pliktetikken var det eneste grunnlaget for å 

vurdere presseetikken, er det ingen garanti for at dette ikke fører til overgrep over guttens rettigheter 

til privatliv. Jenssen viser til en tolkning der pliktetikken er grunnleggende for presseetikken, men 

den må nyanseres i møte med ulike situasjoner og relasjoner. 
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4.3 Selvkritikk og regulering av presseetikken 

Underveis i debatten dukker noen mer abstrakte spørsmål om presseetikken opp; hvem skal forme 

presseetikken og hvordan skal den håndheves? Debatten er sentrert rundt temaer som er beskrevet i 

teorikapittelet, som hvilken rolle presseetikken spiller for hvordan den journalistiske profesjonen 

forvalter makten over nyhetsinstitusjonen og oppfyller kravene i samfunnsoppdraget. 

 

Påstand: Det ville ikke vært riktig å gjennomføre en PFU-granskning av metoo-dekningen 

PFU ga uttrykk for sitt perspektiv i debatten om dekningen av Metoo-sakene ved uttalelser fra 

generalsekretær Elin Floberghagen i et intervju fomidlet gjennom nyhetsartikkelen Presseforbundet 

dropper Giske-drøfting (Jerijervi, 2018). I et oppsummerende møte om medieåret 2017 avkreftet 

Floberg at PFU ville granske Giske-saken. Hun fremmer en påstand om at det ikke er riktig å 

gjennomføre en graskning av Giske-saken i PFU. “Vi har valgt å si nei til det, fordi vi mener 

dekningen er bedre egnet for løpende debatt og diskusjon, enn en vurdering fra Presseforbundet” 

(Floberghagen, sitert av Jerijervi, 2018). Belegget er at det er en pågående sak som ikke har ført til 

klager som oppfyller krav til en vurdering i PFU. Hjemmelen er at saker som ikke oppfyller de 

konkrete kravene til behandling av klager i PFU burde ikke behandles i PFU. Ryggdekningen 

argumenterer for at kritikk som gjelder helhetlig dekning og ikke generelle klagesaker burde tas i 

offentligheten som en del av en større diskusjon. Enheten gir ikke en utfyllende innsikt i deres 

fullstendige begrunnelse, men hovedargumentet fremstår å være at en slik granskning faller under 

deres plikter som et klageorgan. Argumentasjonen bygger på et pliktetisk perspektiv der reglene i 

vedtakene til PFU styrer hvilken rolle de skal ta i en debatt om presseetikk.  

 

Floberg kommenterer også henvendelser fra personer som mener pressen bryter med presseetikken 

når de ikke omtaler ryktene i Skei Grande-saken. Henvendelsene viser til tilsvarende påstander som 

de som fremmes av Lurås (2018 b) og Rolness (2018). I tillegg mener henvendelsene at det er PFU 

sitt ansvar å oppfordre mediene til å omtale Skei Grande-saken. Floberg fremmer en påstand om at 

dette ville vært feil av PFU å gjøre, da det ikke bryter med god presseetikk om mediene ikke 

omtaler saken. Belegget er at presseetikken «skalsørge for at folk får en redelig behandling og at de 

ikke utsettes for en større belastning enn nødvendig» (Floberg, sitert av Jerijervi, 2018). Hun sier at 

presseetikken ikke skal beskytte det kritikkverdige, og viser dermed til den implisitte hjemmelen at 

beskyttelsen av mannen veier tyngre en det kritikkverdige i Skei Grande-saken. Ryggdekningen er 

at presseetikkens regler ikke benyttes for å tvinge medier til å skrive om konkrete saker, men 
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pålegger plikter i arbeidsprosess og formidling. Derfor ville det verken vært i tråd med 

presseetikkens formelle regler å utsette mannen for større belastning, eller for PFU å presse 

mediene til å dekke saken.  

 

Gjendrivelsen er mot tanken om at Skei Grande-saken ikke burde debatteres. Floberg anerkjenner at 

det er viktig at pressen gir innsikt i de redaksjonelle valgene de tar. “Kanskje kan åpenhet bidra til 

økt tillit til journalistikken. Derfor er det viktig og bra at redaktørene i langt større grad enn tidligere 

begrunner valgene de tar” (Floberg sitert av Jerijervi, 2018). I begge sakene mener hun at PFU ikke 

skal en rolle der de regulerer presseetikken uten konkrete klagesaker, men at den offentlige 

samtalen er den riktige areanen for å sikre at pressen arbeider i tråd med god presseetikk og kravene 

i samfunnsoppdraget. Argumentasjonen er i tråd med kravet til åpenhet slik Rauum (1999) 

beskriver, ved å være åpne ovenfor publikum om egne metoder og valg.  

 

Påstand: Den beste løsningen i møte med presseetiske utfordringene knyttet til den helhetlige 

metoo-dekningen er uformell selvregulering 

Hanne Skartveit (2018), politisk redaktør i VG, forvarer pressens håndtering av presseetikken 

i metoo-dekningn i kronikken Sex, journalistikk og politikk . Påstanden er at selvregulering 

slik den er utført i metoo-dekningen er den beste måten å sikre god presseetikk. Beleggene 

som benyttes i påstand er beskrivelser av utfordringen i metoo-sakene, hennes tolkning av 

samfunnsoppdraget og en vurdering av kritikken som har blitt rettet mot pressen.”Pressens 

viktigste jobb er å avsløre maktmisbruk av alle slag. Og pressens ansvar er å beskytte den 

svake part.” (Skartveit, 2018). Skartveit anerkjenner at det er mange etiske utfordringer når 

pressen skal omtale Giske-saken og Skei Grande-saken. Disse er knyttet til situasjonens 

kompleksitet og uoversiktlighet, ikke pressens manglende evner. 

 

Påstand: Det finnes ingen bedre løsninger for å sikre presseetikken enn selvregulering 

Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, forvarer pressens håndtering av presseetikken i 

metoo-dekningn i kronikken Sex, journalistikk og politikk (2018). Påstanden er at 

selvregulering slik den er utført i metoo-dekningen er den beste måten å sikre god presseetikk. 

Beleggene som benyttes i påstand er beskrivelser av utfordringene i metoo-sakene, hennes 

tolkning av samfunnsoppdraget og en vurdering av kritikken som har blitt rettet mot 

pressen.”Pressens viktigste jobb er å avsløre maktmisbruk av alle slag. Og pressens ansvar er 

å beskytte den svake part.” (Skartveit, 2018). Skartveit anerkjenner at det er mange etiske 

utfordringer når pressen skal omtale Giske-saken og Skei Grande-saken. Disse er knyttet til 

situasjonens kompleksitet og uoversiktlighet, ikke pressens manglende evner. Et problem er at 
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beskyttelsen av de svake fører til at offentligheten kjenner til en for liten del av 

saksinformasjonen.  

 

Hun anerkjenner at det samlede medietrykket kan være belastende, men dette kan ikke det 

enkelte mediehus sikre at ikke skjer. Hjemmel i argumentasjonen er at det er umulig å 

opprettholde en fri presse og samtidig regulere den sammenlagte dekningen i mediene. 

Skulle vi hatt en oversensor som styrer den samlede mediedekningen i Norge? En overdommer, som står 
over redaktørene i hvert enkelt presseorgan? Det er en svært dårlig ide. I demokratier skal mediene 
operere fritt, også når de gransker mektige politiske ledere. (Skartveit, 2018) 

Ryggdekningen er at kritikernes manglende forslag til løsninger, viser at det ikke finnes en 

løsning som regulerer medietrykket. Derfor er kritikken mot pressen uberettiget, til tross for 

at det finnes kritikkverdige aspekter ved dekningen.  

 

Implisitt sier Skartveit at medietrykket og anonyme kilder er noe samfunnet må finne seg i 

om de skal kunne få fordelene av en fri presse. Disse fordelene er at pressen avdekker 

maktmisbruk, slik de har gjort i metoo-dekningen. Ansvaret ovenfor den svake parten pålegger 

også en forsiktighet med hvilke historier pressen formidler. Hun mener det ikke bare er 

maktmisbruk den svake parten må beskyttes mot. Hun mener kvinnefiendtlige kommentarer på 

sosiale medier viser at pressen også må benytte sine evner til å beskytte de mot negative reaksjoner 

i samfunnet. “Vi forteller etter beste evne det vi vet nå, ut fra de etiske reglene vi har. På et senere 

tidspunkt vet vi kanskje mer, og kan fortelle mer.” (Skartveit, 2018). Hun argumenterer fra et 

pliktetisk perspektiv, der dekningen må følge de presseetiske reglene. Argumentasjonen viser at hun 

mener disse reglene må blanseres med et nærhetsetisk perspektiv, der relasjonene pålegger pressen 

et ansvar for varslernes menneskeverd. 

 

Påstand: Pressen var dobbeltmoralsk i metoo-dekningen og evner ikke å utføre reell kritisk 

dekning av egen bransje 

Journalist og mediekritiker Mina Ghabel Lunde kritiserer PFU sitt avslag av en metoo-granskning 

og pressens evne til selvkritiske debatter i kronikken Pressen beskytter sine egne mot metoo-bølgen 

i Morgenbladet. Hun argumenter for en overordnet påstand om at pressen brøt med 

samfunnsoppdragets krav til selvkritisk debatt om egen bransje i metoo-dekningen. For å bygge opp 

denne påstanden fremmes to underordnede påstander. Den første påstanden er at pressen har en 

dobbeltmoralsk dekning av Giske-saken. Den andre påstanden er at pressen ikke utfører kritisk 

debatt om egen dekning på en tilfredsstillende måte, derfor er det feil av PFU å avvise en 

granskning. Belegget hun legger frem er en beskrivelse av en rekke kritikkverdige aspekter ved 
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metoo-dekningen, som alle viser at pressen ikke har vært selvkritiske. 

Hva er verst? At alt behandles med samme drama: reelle overgrep, rykter og «bare dårlig oppførsel»? 
Eller at pressen ikke vil la #metoo-gravingen gjelde for egen bransje, ikke på ordentlig? Hvorfor 
kaster ikke pressen seg over egen kultur, og sine egne varslingssaker, med samme iver som den 
kaster seg over andre bransjer? Når det er pressefolk som vokter porten til det som slipper til 
gjennom mediene, hvem skal egentlig ettergå pressefolkene? (Ghabel Lunde, 2018). 

 

Belegg for påstanden om dobbeltmoralen er beskrivelsen av anklager om seksuell trakassering og 

overgrep utført av personer i den norske mediebransjen, og bransjens håndtering av dem. Den første 

saken hun trekker frem er TV 2-saken, der TV 2-journalist Aleksander Schau beskriver varsler om 

alvorlige seksuell trakassering og potensielle overgrep som ledelsen har blitt varslet om og ikke 

reagert på. Hun mener saken ikke blir tilstrekkelig dekket av mediene. Istedet blir saken skjult ved 

at mediene forflytter fokuset over på Davy Watne som blir sparket etter anklager om oppførsel av 

svært mindre alvorlighet. Til tross for at anklagene Schau beskriver ikke er rettet mot Watne slutter 

dekningen av metoo-saker i TV 2 der. “Men mediene lot gode kolleger i TV 2 vaske hendene sine 

med Wathne, og føle seg rene etter å ha tatt affære.” (Ghabel Lunde, 2018).  

 

Den andre saken som Ghabel beskriver er Ragnhild Harbos sak, der en hun anklaget en journalist 

fra et annet mediehus for seksuelt overgrep. Ghabel Lunde beskriver en situasjon den pressen har 

unngått å avdekke informasjon og ikke utført systemkritikk av mediehuset og bransjen. “Dermed 

fikk publikum heller ikke vite hvem sjefredaktøren hans er – en sjefredaktør som valgte ikke å gå 

videre med saken og la mannen fortsette i jobben uten en eneste konsekvens.” (Ghabel Lunde, 

2018). Den tredje saken som benyttes som belegg er Schibsteds granskning av konsernet etter 

anklager mot to svenske journalister. I Sverige dekket pressen dette og konsernet tok ansvar. Ghabel 

Lunde henviser til saker om konserner i den norske pressen som overførte saken til å handle om  

kvinnelige ledere og likestilling, istedenfor seksuell trakassering. Disse tre sakene sammenligner 

hun med hvordan pressen dekket metoo-saker innen andre bransjer der ledere ble ansvarliggjort og 

anklagde ble identifisert. Til sammen utgjør disse eksemplene belegget Ghabel Lunde bygger denne 

underordnede påstanden om at pressen behandlet metoo-saker i egen bransje på en mildere måte 

enn andre metoo-saker. Hjemmelen er at dette viser en ukonsekvent dekning som ikke er basert på 

alvorlighetsgraden eller vesentligheten i sakene, men hvilken bransje de har skjedd innen. 

Ryggdekning er at en slik ukonsekvent dekning beviser at det eksisterer en dobbeltmoral hvor 

pressen beskytter egen bransje, men bryter presseetiske grenser i dekningen av blant annet Giske-

saken.  

 

Den andre underordnede påstanden hevder at pressen ikke ønsker eller evner å bedrive reell 
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selvkritisk debatt, noe PFU viser manglende initiativ til å endre. Belegget er hennes personlige 

erfaringer med å bedrive mediekritikk i riksdekkende aviser, samt manglende initiativ fra redaktører 

og PFU til å bedrive reell selvkritisk debatt. Hun beskriver en situasjon der hun arbeidet som 

mediekritiker i Aftenposten, som ikke ville publisere hennes kritiske saker om pressens egne metoo-

saker. “Betingelsen for å få spalten på trykk var å endre teksten slik at avisen ble enige i 

innholdet” (Ghabel Lunde, 2018). Hjemmelen hun fremmer er at dette er et symptom på et større 

problem i pressen der de store mediehusene ikke trykker kritiske saker mot egen bransje. 

Ryggdekningen er at dette ikke kan begrunnes med rasjonelle argumenter, og derfor må være et 

resultat av aktører som enten ikke ønsker, eller våger, å bedrive kritikk av bransjen og eget arbeid. 

 

Etter avslaget fra Aftenposten publiserte Ghabel Lunde tekstene på egen blogg. Gjendrivelsen i 

kronikken i Morgenbladet er argumenter mot reaksjonene hennes blogginnlegg om pressens 

dobbeltmoral skapte. Flere aktører innad i pressen avviste den overordnede debatten og startet en 

diskusjon for å plukke fra hverandre detaljene i kritikken. “Det var hykleriet i medienes moralske 

forargelse jeg ville fortelle om. Og det er synd at ikke flere vil ta denne overordnede debatten.” 

(Ghabel Lunde,2018). Hun mener flere aktører i bransjen reagerte på kritikken ved å forsøk å 

motbevise den. Om de hadde arbeidet i tråd med samfunnsoppdragets krav til selvkritikk ville de 

benyttet hennes kritikk som en utganspunkt til å føre en offentlig debatt om hvordan de presseetiske 

utfordringene med pressens helhetlige dekningen skal løses. Hun mener aktørene beviser at pressen 

ikke evner å bedrive selvkritisk debatt når de forflyttet fokuset over til detaljene. 

Disse underordnede påstandene benyttes som belegg i den overordnede påstanden om pressens 

manglende evne til å motta kritikk og bedrive selvkritisk debatt, noe som svekker pressens 

troverdighet. Dette er et brudd på kravet til selvkritikk i samfunnsoppdraget slik det beskrives i 

VVP (1.5). Hun argumenterer for at hennes erfaringer ikke beviser at aktører i den tradisjonelle 

pressen er umoralske ovenfor henne, men ovenfor egen profesjon og samfunnet i sin helhet. ”Om 

norske medier ikke lar en skikkelig #metoo-bølge skylle over sin egen bransje, eller om de virkelig 

mener at selvgranskingen er ferdig, vil det derimot få alvorlige konsekvenser.” (Ghabel Lunde, 

2018). Hjemmelen i argumentasjonen er at måten mediehusene reagerer på kritikk viser at pressen 

ikke tar ansvaret de har pålagt seg selv. Ryggdekningen er at dette ansvaret sikrer pressens 

troverdighet hos befolkningen, når pressen ikke oppfyller kravet vil troverdigheten forsvinne. 

Ghabel Lunde beskriver dobbeltmoralen på en måte som kan tolkes som et brudd på Bjerke (2012) 

krav til uavhengighet, der pressens aktører er fri fra dobbeltroller og skjulte agendaer. Den skjulte 

agendaen er pressens ønske om å beskytte seg selv mot debatter som viser deres utilstrekkeligheter, 

en agenda som hindrer dem i å oppfylle samfunnsoppdraget. 
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Argumentene for de tre påstandene viser et dydsetisk perspektiv som årsaken til pressens 

manglende kritiske debatt om egen rolle. Vetlsen (2007) beskriver dydsetikken slik at handlingers 

moralitet avgjøres av de ulike karaktertrekkene personen som utfører de besitter. I presseetikken er 

fronesis, kunnskap om hva som kunne vært annerledes, viktig for å utføre moralske handinger. 

Aristoteles (1999) beskriver ulike dyder som menneskers dyktighet til å utføre gode handlinger. 

Ghabel Lunde påstår at mange av menneskene som har roller som journalister og redaktører ikke 

besitter denne dyktigheten og karaktertrekkene som er nødvendige for å utføre disse handlingene. 

Dobbeltmoralen viser til en mangel på dyden rettferdighet, mens ansvarsfraskrivelsen for en kritisk 

debatt viser mangel på dyden mot. Aristoteles beskriver en balanse mellom karaktertrekk som 

nødvendig. Ghabel Lunde beskriver menneskene som drevet av for stor grad av feighet i møte med 

metoo-sakene i egen bransje.  

 

Et dydsetisk perspektiv kan observeres i kritikken Ghabel Lunde fremmer mot PFU sin beslutning 

om å begrense egen makt over presseetikken ved å avvise en granskning av Giske-saken. PFU ga 

uttrykk for et pliktetisk perspektiv, derfor kan uenigheten tolkes som et uttrykk for hvordan 

dydsetikkens fronesis motstrider seg pliktetikkens allmennhet (Vetlsen 2007, 50). PFU 

argumenterer for at de forholdt seg til sine regler, mens Ghabel Lunde mener at i enkelte saker er 

ikke reglene tilstrekkelige for å sikre god presseetikk. “Det er et paradoks at Giske ville kommet 

«lettere fra det» hvis han hadde vært politianmeldt, for Vær Varsom Plakaten har klare 

restriksjoner på å forhåndsdømme og navngi når det er mistanke om noe straffbart.” (Ghabel 

Lunde, 2018). Hun gir uttrykk for at PFU sine rigide regler og avfeielser av granskning gir 

rom for at pressen kan fortsette å unngå å den overordnede debatten. 

 

Påstand: Ghabel Lunde sin kritikk mot Aftenpostens evne til mediekritikk stemmer ikke 

Erik Tornes (2018), debattredaktør i Aftenposten, svarer på kritikken fra Ghabel Lunde i 

kronikken Nei, vi trenger selvsagt ikke være enig med Mina Ghabel Lunde. Hans påstand er at 

hun fremmer en feilaktig påstand om at betingelsen for å få spalten på trykk var å endre 

teksten slik at avisen ble enige i innholdet. Belegget er at han var hennes redaktør og at 

hennes beskrivelse ikke representerer virkeligheten. Han forklarer at hennes tekst ikke kom 

på trykk fordi den ikke levde opp til deres krav til kvalitet. 

Her er det samme krav til mediekritikk-spaltister som til faste ansatte Aftenposten-
journalister: Tekstene må henge sammen, faktiske feil unngås, poengene må være 
underbygget, dokumentert eller sannsynliggjort, og presseetikken må være på stell. (Tornes, 
2018) 
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Hjemmelen er da at påstandene mot Aftenposten er feilaktige, og dermed kan ikke kritikken 

hun retter mot pressen gjelde for dem. Dette begrunnes med at det er journalistisk kvalitet 

som det som avgjør deres valg, ikke andre årsaker som Ghabel Lunde skisserer. Ryggdekning 

er at karakteristikken som Ghabel Lunde beskriver pressen med, ikke gjelder dem. De er ikke 

for feige, fordi de som avis ofte trykker mediekritiske kommentarer mot egen journalistikk. 

“De fleste lesere vil vite at det hver dag er meninger på Aftenpostens debattflater som Aftenposten 

ikke støtter. Vi bruker mye plass nettopp på kritikk av vår egen journalistikk, av våre lederartikler 

og kommentarer” (Tornes, 2018). Argumentene fremstår som et svar til den kritikken som er 

konkret og direkte rettet mot Aftenposten, men forholder seg ikke til den overordnede 

kritikken mot pressen. 

 

Han tilbakeviser fortsatt kun ett av beleggene i hennes argument, men unngår alle andre 

overordnende temaer Ghabel Lunde påpeker i sine argumenter. På denne måten benyttes 

avisens krav til journalistisk kvalitet benyttes som ryggdekning i møte med krav om en 

overordnet debatt. Tornes sin argumentasjon gir uttrykk for en tolkning av 

samfunnsoppdraget der pressens oppgave utfylles gjennom høy journalistisk kvalitet. Han 

vektlegger spesielt nøyaktighetskravet som det viktigste å oppfylle for å sikre kvaliteten. En 

sik tolkning er i tråd med Brurås (2009 a) teori der brudd på konkrete regler i følge 

presseetikken ikke betyr at det er svak journalistisk kvalitet. 

 

Påstand: Mediene og PFU tar ikke det ansvaret for regulering av presseetikken som er 

nødvendig 

Lena Lindgren, politisk redaktør i Morgenbladet, gir sitt bidrag til den overordnede debatten 

om pressens regulering av egen etikk i en leder Å regulere sin egen etikk . Hun fremmer to 

påstander som relevante for problemstillingen. Den overordnede påstanden er at de etiske 

utfordringene knyttet til bransjens helhetlige dekning er det kun mediene selv som er 

ansvarlige for og dermed dem som må regulere. Den underordnende påstanden er at 

Presseforbundet burde utføre en granskning av metoo-dekningen for å gi mediene bedre 

retning i sin selvregulering. Belegget er en presentasjon av de faktiske implikasjonene av 

dagens system. “Noen av mediealderens mest utfordrende sider kan ikke behandles gjennom 

PFU eller VVP. Det samlede trykket enkeltmennesker møter når de havner i en nasjonal 

skittstorm, for eksempel, er det i dag ingen som tar ansvar for.” (Lindgren, 2018 b). PFU er 
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begrenset i møte med kritikk mot det store medietrykket som skapes av en samlet presse som 

dekker samme saker. Hun påpeker at systemet for å regulere presseetikken er så komplisert at 

det ikke kan forventes at de som står i møte med pressen skal kunne utnytte det for å beskytte 

sine egne rettigheter. 

 

Hjemmelen er at et selvregulerende system alltid må reguleres av de som ugjør dette “selvet”. 

Implisitt sier hun at selvregulering ikke kan utføres gjennom selvdømmeordningen, fordi den 

ikke tar høyde for kritikk som ikke passer innen rammene. Derfor er ikke PFU bare uegnet til 

å ta det helhetlige ansvaret for å regulere presseetikken, men det ville vært feil om ansvaret 

for presseetikken ikke først og fremst var pålagt mediene. Ryggdekningen er at i disse sakene 

er det mediene selv som må ta ansvaret, fordi det er et ansvar de har påberopt seg selv. Det er 

heller ikke i tråd med pressens samfunnsoppdrag å gi befolkningen ansvaret for å utføre 

systemkritikk mot pressen, da det bryter med kravet om å beskytte enkeltmennesker mot 

overgrep fra maktinnehavere og samfunnsinstitusjoner. Aktørene innen nyhetsinstitusjonen 

representerer også samfunnsinstitusjoner som pressen er pliktig å beskytte enkeltmennesker 

mot.  

 

Hun bedriver gjendrivelse mot ulike argumenter fra aktører i pressen som bygger opp under 

deres påstander om at de ikke kan uttale seg om, eller vurdere etiske utfordringer som ikke er 

konkret rettet mot dem. 
Mer og mer begynner dette å ligne ansvarsfraskrivelse – som å si at global oppvarming ikke er 
ens eget problem fordi man bare har en bil selv. I en selvregulerende etikk er det jo nettopp 
mediene, og bare dem, som kan ta ansvar for totaliteten. (...) Ofte – når vi blir konfrontert med 
mangel på gangsyn, folkeskikk og empati – svarer vi ved å peke på kildevern og samtidig 
imøtegåelse: Vi har gjort alt riktig.(Lindgren, 2018 b) 

Hun mener at argumentasjonen er svak fordi den ikke tar høyde for makten pressen har, og 

det ansvaret som følger med. En ærlig anerkjennelse av makten pressen forvalter tilsier at den 

formelle presseetikken ikke kan benyttes som en begrunnelse i møte med berettighet kritikk 

kun fordi kritikken ikke henviser til et konkret punkt i VVP. Hennes tolkning av 

samfunnsoppdraget krever “et åpent og ærlig” møte med overordnet kritikk, for å kunne si at 

man bedriver reell selvkritikk. 

 

Presseforbundets rolle burde ikke være begrenset til å kun vurdere klageorganer, selv om det 

er en viktig rolle. Lindgren fremmer påstanden om at Presseforbundet burde benytte 

initivativretten de har etablert i sine vedtak i møte med kritikk av helhetlig dekning og 

medietrykk i metoo-dekningen. Hun bruker eksempler på slike granskninger som belegg for 
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påstanden.”Slikt har skjedd før: Forbundet nedsatte Brurås-utvalget til å granske 

mediedekningen av Tore Tønne for 16 år siden og laget en høring om såkalt 

sjekkheftejournalistikk etter Se og Hør-boken til Håvard Melnæs i 2007.” (Lindgren, 2018 b) 

Slike granskninger kan være det pressen trenger for å løfte blikket og ta den overordnede 

debatten. Hun mener PFU har en autoritet og påvirkningsevne som gjør at de kan vise veien 

mot en oppdatert presseetikk. For å oppdatere presseetikken må pressen og PFU i fellesskap 

forsøke å håndtere de nye etiske utfordringene som ble tydelige i metoo-dekningen. “I dag, 

med nye, sosiale og alternative medier, må vi fastholde et samfunnsoppdrag som ikke har det virale 

som rettesnor.” (Lindgren, 2018 b). Lindgrens argumentasjon tar utgangspunkt i et konsekvensetisk 

perspektiv der alle aktørene i pressen må anerkjenne at de må ta et overordnet ansvar. Om ikke 

presseetikken tilpasser seg de nye utfordringene vil alternative medier og sosiale medier hindre 

pressens samfunnsoppdrag. En slik situasjon ville slik hun beskrives fått omfattende negative 

konsekvenser for samfunnet. 

 

 

 

 

 

 

5 Funn og diskusjon 
I dette kapitelet vil jeg presentere de store tendensene i funnene fra argumentasjonsanalysen.  

Argumentasjonsanalysen har gitt funn som kan belyse hvilke argumenter aktørene har fremmet, og 

hvilke etiske perspektiver disse argumentene representerer. Studien tok utgangspunkt i en 

problemstilling som konkretiserte denne interessen: 

 

• Hvilke etiske perspektiver og argumenter kan identifiseres i debatten rundt hvordan mediene 

har utført sitt samfunnsoppdrag i dekningen av Metoo-sakene knyttet til Trine Skei Grande 

og Trond Giske? 
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For å besvare problemstillingen vil jeg først presentere funnene av debattens hovedargumenter. 

Deretter vil jeg presentere funnene av hvilke etiske perspektiver som blir argumentert. Til slutt vil 

jeg presentere funn av argumenter om hvordam presseetikken burde forvaltes, og hvordan dette 

stiller seg i forhold til det teoretiske utgangspunktet i denne studien. 

 

5. 1 Hovedargumentene i debatten  
Vaktbikkje-rollen var viktigst i metoo-dekningen 

Uavhengig av hvilke posisjoner i debatten de ulike aktørene representerte var det en 

gjennomgående enighet om at pressens oppgave er å arbeide i tråd med det som beskrives som 

vaktbikkje-rollen. Redaktører fra den tradisjonelle pressen, Tveøy Strøm-Gundersen, Steiro, Hansen 

og Skartveit, argumenterer for at pressens rolle først og fremst er å aktivt avdekke maktmisbruk og 

kritikkverdige forhold. Siden metoo-sakene handlet om kritikkverdig oppførsel utført av mennesker 

med makt, betydde dette at vaktbikkje-rollen var definerende for hvordan de dekket metoo-sakene. 

Wåge argumenterer også for at vaktbikkje-rollen er den viktigste, men er uenig med redaktørene om 

hvordan rollen skal utføres i praksis. Lurås argumenterer for en felles rolle der pressen og 

alternative medier burde avdekke maktmisbruk. Han baserer rolleforståelsen på en definisjon av 

maktmisbruk som er bredere enn den som finnes i andres argumenter. Amdal, Ghabel Lunde, 

Lindgren argumenterte også for pressens samfunnsrolle tilsvarende vaktbikkje-rollen. Deres kritikk 

av metoo-dekningen viser at en mer nyansert rolle i jakten på maktmisbruk ikke må overskygge 

andre ansvar pressen har pålagt seg. 
 

Den anklagde sin samfunnsrolle veier tyngst i vurdering av sakens vesentlighet for 

offentligheten 

For å forsvare egne vurderinger argumenterte flere redaktører for at samfunnsrollen de involverte i 

saken forvaltet var avgjørende for sakens vesentlighet. Tveøy Strøm-Gundersen og Steiro 

argumenterte for egen Giske-dekning med at hans samfunnsrolle som en maktperson med en 

spesiell posisjon i det norske samfunnet var avgjørende. Lurås benyttet en tilsvarende 

argumentasjon for å forvare Skei Grande-dekningen ved å vise til hennes posisjon i samfunnet. 

Ryktene om henne var vesentlig for offentligheten, fordi hun har stor makt over landets sikkerhet og 

interesser. 

 

Maktrelasjonen vurderes basert på beviselig formell makt  

Flere argumenterte for at maktrelasjonen som hadde blitt utnyttet måtte være en beviselig og 
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formell relasjon, for at den skulle legitimere at saken ble omtalt i offentligheten. Tveøy Strøm-

Gundersen og Steiro mente Giskes formelle tilknytning til varslerne beviser en maktrelasjon som 

har blitt misbrukt. Skartveit, Ramnefjell, og Jenssen argumenterer for at maktrelasjonen i Skei 

Grande-saken ikke er formell, og dermed ikke kan benyttes som argument for sakens vesentlighet. 

 

Offerets opplevelse er bestemmede for hvordan saken burde tolkes og formidles 

I begge sakene argumenterer aktører for at varslerne, og andre påståtte ofre, må tilegnes en 

definisjonsmakt over egne historier. Steiro argumenterer for at Giske-varslernes opplevelse av 

hendelsene som et hinder for deres karriere og politiske liv er avgjørende for hvordan anklagene 

tolkes og formidles. Jenssen og Ramnefjell argumenterer for at det burde vært tatt større hensyn til 

mannens ønsker i Skei Grande-saken. Mannen anså ikke seg selv som offer, og ønsket at saken ikke 

skulle omtales i offentligheten. Når andre årsaker til å omtale saken ikke kunne bevises burde hans 

opplevelser og ønsker være bestemmende. Slik argumenterer flere aktører for at den svake partens 

beskrivelser av maktrelasjonen, frivillighet og belastning må veie tyngst i vurderinger av 

vesentlighet, narrativ og identifisering.  

 

Rykter hører ikke hjemme i den offentlige samtalen, uavhengig av hvor alvorlige de er 

Ramnefjell, Michaelsen, Skartveit, og Hoff Lysholm argumenterer for at rykter ikke skal publiseres 

i pressen, uavhengig av hvor alvorlige de er. Dette blir fremmet som en absolutt regel i 

argumentasjonene om Skei Grande-sakens uvesentlighet. Nøyaktighetskravet og grundige 

journalistiske metoder blir av Jenssen og Tveøy Strøm-Gundersen beskrevet som en sikkerhet mot 

at rykter når offentligheten. Dette kravet benyttes også som argument for bruk av anonyme varslere 

og pågående journalistiske metoder. Pressen må strekke seg så langt som mulig for å bekrefte rykter 

slik at de kan bekreftes og gjøres om til offentlige anklager som formidles i samfunnets interesse.  

 

Anonyme kilder med politiske verv skaper utfordringer for pressens troverdighet og etikk 

Bergo argumenterer for at bruken av anonyme kilder som har en partipolitisk tilknytning bryter med 

krav til åpenhet og svekker dermed troverdigheten samfunnet har til pressen og graden av sannhet i 

anklagene. Han mener også at utsagn fra anonyme kilder svekker Giskes mulighet til tilsvar. Til 

tross for at alle redaktørene som har blitt kritisert for bruk av anonyme kilder forsvarer dette, 

anerkjenner Steiro, Tveøy Strøm-Gundersen og Hansen at anonyme kilder skaper flere utfordringer 

i formidling og måten den tolkes på. Michaelsen atøtter argumentet i sin kritikk mot Resetts 

dekning av Skei Grande-saken, der deres bruk av anonyme kilder med potensielle politiske 

interesser Et av analysens funn var en stor enighet om at det medfølger en rekke utfordringer når det 

benyttes anonyme kilder, spesielt i saker som omhandler politikk. 
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Anonyme historier er nødvendige i mediesaker som omhandler maktmisbruk  

Anonym Kvinne og Tre Anonyme Varslere argumenterer for at anonymitet var en absolutt 

nødvendighet for at de skulle dele sine historier med pressen. Steiro og Tveøy Strøm-Gundersen 

argumenterer for at i saker der det ikke er offentlig informasjon om anklagene er varslernes historier  

helt nødvendige for å kunne formidle saken til samfunnet. Amdal, som er kritisk til de journalistiske 

metodene, argumenterer for at anonyme kilder er nødvendige der det ikke finnes andre måter å 

avdekke maktmisbruk på.  

 

Nødvendigheten av varslernes historier berettiger ikke pågående journalistiske metoder 

Anonym Kvinne og Tre Anonyme Varslere forstår at deres anonymitet skaper utfordringer, men 

mener dette ikke legitimerer journalistiske metoder som avslører konfidensiell informasjon eller  

oppleves belastende. Amdal støtter argumentasjonen og legger til at journalistiske metoder må 

tilpasses kildene og konteksten i hver enkelt sak. Vurderingen av rollene må ikke bare gjelde i 

dekningen, men også i forarbeidet. Denne vurderingen kan ikke bare baseres på pressens konsensus 

og regler, men må inkludere beskyttelse av menneskeverdet. 

 

Dekning som er styrt av maktrelasjoner og personers samfunnsrolle hindrer systemkritikk 

Alle varslerne argumenterer for at fokuset på Giske som person hindrer formidlingen av 

samfunnsproblemet seksuell trakassering utgjør. Wåge mener at selv om rollene de involverte har i 

samfunnet er relevant i vurderingen av sakens vesentlighet, er det ikke vesentlig at dekningen 

handler om personene og deres roller. Personfokuset må ikke overskygge andre saker der det også 

er maktmisbruk, det må heller ikke overskygge systemkritikk og det større samfunnsperspektivet. 

Ghabel Lunde mener fokuset på Giske og andre politikere i AP snur metoo-kampanjen til en sak om 

partipolitikk, når det opprinnelig skal handle om seksuell trakassering og maktmisbruk som et 

samfunnsproblem. 

 

Omfanget av den samlende mediedekningen skaper problemer for enkeltmennesker og det 

demokratiske samfunnet 

Varslere argumenterer for at de samlede mediedekningen var belastende for dem i en allerede 

vanskelig periode. Bergo mener den omfattende mediedekningen er belastende, og kan være 

helseskadelig for Giske og hans familie. Lindgren støtter dette, men legger til at 

journalistikkens krav om at mediedekningen skal føre til hurtige konsekvenser utgjør et 

demokratisk problem. Alle som kritiserte medietrykket påpekte at bruken av sensasjon i 

dekningen forsterket de negative konsekvensene.  
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Den helthetlige mediedekningen kan ikke reguleres av pressen eller PFU 

Redaktørene Stavrum, Tveøy Strøm-Gundersen, Beverfjord, Bakke Håndlykken, Solbrække, 

Skartveit, Hansen og Steiro anerkjenner alle at den helhetlige dekningen kan ha negative 

konsekvenser, men argumenterer for at deres eneste løsninger er interne vurderinger. 

Argumentasjonen tyder på at redaktørene mener at de ikke kan ansvarliggjøres i fellesskap for den 

helhetlige dekningen. PFU argumenterer for at deres vedtekter ikke tillater dem å regulere den 

helhetlige dekningen. Skartveit legger til at ingen kan regulere den helhetlige dekningen, og ingen 

burde gjøre det. Alle aktørene i debatten som tilhører den tradisjonelle pressen argumenterer for at 

de kun kan ta ansvar for egen dekning.  

 

Politiske agendaer og ideologiske perspektiver svekker objektiviteten 

Lurås og Rolness argumenterer for at den tradisjonelle pressen ikke dekket metoo-sakene 

basert på objektive vurderinger, men heller basert på en kjønnsideologi som diskriminerer 

menn.  Michaelsen, Jenssen, Ramnefjell og Hoff Lysholm kritiserer Resett for å fremme en 

tydelig høyreorientert politisk agenda. De to ulike posisjonene i debatten om Skei Grande-

dekningen viser uenighet om hvordan objektivitet bevises. Rolness og Lurås mener den 

tradisjonelle pressen viser at de ikke er objektive ved å ikke omtale ryktene om Skei Grande. 

De som kritiserer Resett fremmer et perspektiv der full objektivitet ikke er det som kreves. 

Det er mer meningsfylt å anse beviselig uavhengighet som et krav til gode vurderinger. 

 

Sosiale medier og alternative medier skaper presseetiske utfordringer 

Ramnefjell, Hoff Lysholm, Michaelsen og Skartveit argumenterer for at det alternative nettsteder 

Resett konstant bryter med presseetikkens regler. Wåge og Ramnefjell påpeker at Resetts dekning 

av Skei Grande-ryktene presser grensene for presseetikken i den tradisjonelle pressen. Jenssen og 

Skartveit påpeker at dette forverres når de som støtter Resett sin agenda hetser varslere og andre 

involverte i sosiale medier. På denne måten skaper alternative medier flere variabler som den 

tradisjonelle pressen må ta høyde for når de vurderer hva som er etisk riktig. Presseetikkens regler 

må endre seg med samfunnet. 

 

Presseetikkens regler sikrer ikke god presseetikk og kan derfor ikke benyttes som eneste 

begrunnelse i etiske vurderinger 

I debatten kritiseres redaktørenes ensidige henvisninger til presseetikkens regler som bevis på gode 

etiske vurderinger. Amdal, Wåge, Lindgren og Ghabel Lunde argumenterer for at VVP ikke sikrer 

god presseetikk. De begrunner dette med at reglene ikke har utviklet seg i tråd med den nye 
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medievirkeligheten, samtidig er de ikke nyanserte nok til å benyttes som eneste etiske rettesnor i 

komplekse saker som metoo-sakene. 

 
Selvdømmeordning, selvregulering og offentlig debatt er den beste løsningen for å sikre god 

presseetikk 

Skartveit argumenterer for at den eneste løsningen som sikrer god presseetikk er dagens løsning, der 

pressens aktører selvregulerer og lærer av egne feil. I debatten finnes det en konsensus om at 

offentlig debatt om presseetikk er en forutsetning for å sikre at pressen arbeider i tråd med 

samfunnsområdet og presseetikkens regler. Floberg, generalsekretær i PFU, mener pressen må være 

mer åpen om egne vurderinger og metoder for å sikre at samfunnet forstår hva som er god 

presseetikk. Ingen i debatten mener presseetikken må reguleres på en annen måte, men det er den 

praktiske utførelsen av systemet som kritiseres. Lurås er den eneste aktøren i debatten som foreslår 

at pressens arbeid skal bestemmes basert på antagelser om hva samfunnet ønsker. 

 
Pressens utførelse av en selvkritisk offentlig debatt tilfredsstiller samfunnsoppdraget  

Ghabel Lunde, Amdal og Lindgren mener redaktørenes argumentasjon i den offentlige debatten 

ikke oppfyller kravene til en reell selvkritisk debatt. Ghabel Lunde argumenterer for at debatten må 

ta hardere tak i egen bransjes metoo-saker, samtidig som den anerkjenner kritikken som rettes mot 

bransjen og sørger for at det fører til reelle konsekvenser. Amdal og Lindgren mener svarene fra 

redaktørene tyder på ansvarsfraskrivelse, og en motvilje mot å føre en kritisk debatt. 
 

PFU burde benyttet seg av potensialet de har for å bedre presseetikken 

Fler aktører som var kritiske til metoo-dekningen var også kritiske til PFU sitt avslag av en 

granskning. Bergo argumenterte for at PFU burde  granske bruk av anonyme kilder og tilsvarsrett til 

tross for at de ikke har fått konkrete klager. Ghabel Lunde mener PFU har et ansvar til å starte en 

granskning når resten av pressen ikke evner å utføre reell selvregulering og selvkritisk debatt. 

Lindgren støtter argumentet og påpeker at PFU kan benytte seg av sin initiativrett for å hjelpe 

journalistikken i møte med de nye utfordringene. Alle henviser til Tønne-granskningen som et 

eksempel på at en slik granskning har blitt gjennomført før og var effektiv for å belyse problemene 

med den helhetlige dekningen. 

 

5. 2 Etiske perspektiver i debatten 

Analysen viste at det er stor variasjon i argumentene for hva som er moralsk korrekt eller galt i 

dekningen av begge sakene. Flere ganger er påstanden den samme, men argumentene og de etiske 
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perspektivene som benyttes for å bygge dem opp er ulike. Utover dette viser analysen en rekke 

tendenser i argumentasjonen og perspektivene. I analysen identifiserte jeg to grupper i debatten; de 

tradisjonelle mediene og kritikerne. Aktørene som passer inn i de tradisjonelle mediene viste stor 

grad av sammenfallende påstander og etiske perspektiver i argumentene. I gruppen kritikere var det 

en større variasjon i de etiske perspektivene.  

 

Pliktetikk 

Analysen viser at det pliktetiske perspektivet blir benyttet mer enn noen andre etiske perspektiver. 

Pliktetikken blir hovedsakelig benyttet når aktørene baserer sin argumentasjon på reglene i VVP.  

De allmenne reglene fra den formelle presseetikken ble benyttet som argumenter for at dekningen 

ikke var moralsk gal, fordi den ikke brøt med konkrete regler fra Vær Varsom-plakaten. Funnene fra 

analysen viser at redaktører fra den tradisjonelle pressen, og generalsekretær i PFU, tok 

utgangspunkt i et pliktetisk perspektiv i sine argumenter der de beskyttet seg selv mot kritikk. 

Redaktørene i den tradisjonelle pressen viser til en tolkning av presseetikken som samsvarer med 

Kants kategoriske imperativ, der journalister og redaktører skal handle på en måte som kan benyttes 

som en allmenn lov som kan godtas av alle (Vetlsen 2007:21).  

 

Pliktene begrunnes med en allmenn konsensus som hvilke normer og regler som gjelder for pressen.  

Det beskrives ikke som allmenn konsensus i den forstand at tolkningen av presseetikkens regler og 

samfunnsoppdraget er bekreftet av det øvrige samfunnet. Konsensusen for disse allmenne reglene 

og pliktene bekreftes kun innad i den tradisjonelle pressen og selvdømmeordningen. Flere 

redaktører henviser til VVP som en sikring for objektivitet, fordi de er allment gjeldene i pressen. 

Dette fremmes som en fordel med en pliktetisk presseetikk; den hindrer forskjellsbehandling. Kant 

mener ingen mennesker kan handle moralsk om de benytter andre som formål i seg selv. Som 

mennesker er vi pålagt en plikt til å beskytte det ukrenkelige egenverdet som alle mennesker har 

(Ibid:22). Når varslerne i Giske-saken og mannen i Skei Grande-saken blir brukt for å sikre 

samfunnsnytte er det grunn til å betvile antagelsen om at presseetikkens regler sikrer at mennesker 

ikke benyttes som formål i seg selv. Kritikken av pliktetiske perspektiver i debatten er ikke at den er 

feilaktig, men at den må tolkes og nyanseres av andre etiske perspektiver for å sikre god etikk. 

 

Konskevensetikk 

Konsekvensetiske perspektiver benyttes i argumentene som påpeker at valgene i metoo-dekningen 

først og fremst må sikre samfunnsnytte. Flere redaktører i den tradisjonelle pressen nyanserer deres 

pliktetiske perspektiv ved å vise til at ikke bare er deres dekning i tråd med VVP, men de fører også 

til størst potensiell samfunnsnytte. Wåge, Anonym Kvinne, Tre Anonyme Varslere og Lindgren 
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benytter en konsekvensetisk argumentasjon når de mener mindre personfokus, sensasjonalisme og 

tempokrav ville ført til større sammenlagt nytte for samfunnet i tråd med utilitarismens krav til 

etiske handlinger (Malnes og Midgaard, 2017:40). Slik blir konsekvensetisk argumentasjon benyttet 

for å påpeke at en bokstavelig tolkning av presseetikkens regler fører til at enkeltmennesker mister 

sin beskyttelse, som har store negative konsekvenser for samfunnets tillitt. Studien viser at flere 

som argumenterer fra et konsekvensetisk perspektiv ikke argumenterer for hvilke valg som fører til 

størst mulig lykke, men baserer argumentene på å hindre handlinger som fører til størst potensielle 

negative konsekvenser. Lurås er den eneste i debatten som utelukkende argumenterer fra et 

konsekvensetisk perspektiv der pressens dekning burde styres basert på hva som hindrer størst 

potensielle negative konsekvenser. De anonyme varslerne argumenterer fra et mest tradisjonelt 

utilitaristisk perspektiv; pressen burde fokusere på det som er saklig, som angår seksuell 

trakassering som et samfunnsproblem, slik at samfunnet kan utvikle seg på en måte som skaper 

større velferd for alle. Konsekvensetikken ble i debatten benyttet for å argumentere for svært ulike 

og tidvis fullstendig motsatte påstander. Dette viser at argumenter kan benyttes til å legitimere 

nesten alle handlinger, fordi det er basert på antagelser om tenkte scenarioer og hypotetiske 

konsekvenser.  

 

 

Nærhetsetikk 

Nærhetsetiske perspektiver benyttes i argumenter som mener VVP og potensiell samfunnsnytte ikke 

sikrer at enkeltmenneskers menneskeverd blir beskyttet. Kritikken som ble rettet mot pressen i 

Giske-dekningen og i debatten om hvordan presseetikken skal reguleres tok utgangspunkt i andre 

etiske perspektiver og benyttet disse for å argumentere for pliktetikken og konsekvensetikkens 

utilstrekkelighet. Nærhetsetikken ble brukt for å påpeke at pressen ikke tar hensyn til menneskene 

de møter i arbeid, til tross for at de selv sier at det er deres plikt. Argumentene påpeker de samme 

svakhetene med pliktetikken som Vetlsen (2007:8) gjør, der det er feilaktig å automatisk anses en 

handling som moralsk god kun fordi det faller innenfor et gitt system med regler. Hansen, 

Ramnefjell, Michaelsen og Jenssen ga uttrykk for at enkeltmenneskene måtte beskyttes når de stod 

opp mot pressens nåde. Til tross for at ingen av disse hovedsaklig argumenter fra et nærhetsetisk 

perspektiv, viste det til en tolkning av presseetikken der pliktetikken og konsekvensetikken burde 

balanseres av et hensyn til menneskene som omtales i mediene.  

 

Argumentene henviser til maktforholdet i de menneskelige relasjonene som oppstår i 

journalistikkens arbeid slik Løgstrup (1993) beskriver møtet mellom mennesker som utgangspunkt 

for etikken. De nærhetsetiske perspektivene i debatten baserer seg på at relasjonen er avgjørende i 
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det journalistiske arbeider. Derfor må pressen anerkjenne at de er i en maktrelasjon med sine kilder, 

der de ofte er den med makten. Denne tanken omtaler flere når de påpeker at pressen er ansvarlig 

for å beskytte den svake parten. Mange av redaktørene anerkjenner at de må beskytte 

enkeltpersonen, men prioriterte VVP og samfunnsnytte over dette ansvaret når de forsvarer egen 

metoo-dekning. Amdal mener at journalistikken er et arbeid som skapes gjennom møter med andre 

mennesker, og som omhandler relasjoner mellom mennesker og systemer. Derfor må situasjonen og 

relasjonens ansvar være en større del av de presseetiske vurderingene. Amdals argumentasjon viser 

til Brurås (2009) sin påstand om at nærhetsetikkens perspektiver må inkluderes i presseetikken for å 

sikre at kilder møtes på en empatisk måte. Ved flere anledninger omtales beskyttelsen av 

menneskeverdet, slik Otledal (2001) beskriver det. Flere av aktørene viser en tilbøyelighet til å gi 

mer plass til et nærhetsetisk perspektiv i presseetikken, men henviser til pliktetikken eller 

konsevensetikken når de blir presset til å konkretisere sine argumenter. 

 

Dydsetikk 

Det dydsetiske perspektivet benyttes minst i debattens argumenter. Ghabel Lunde og Rolness skiller 

seg ut når de ikke bare kritiserer pressens metoo-dekning, men evnene til aktørene som står bak 

dekningen. Ghabel Lunnde mener flere aktører i pressen ikke har en balanse av evner og egenskaper 

som er nødvendig for å dekke saker på en etisk måte. Når andre i pressen ikke kritiserer dem for 

dette, viser også de at de ikke har moralske evner til å sikre god presseetikk.   

Aristoteles omtaler de intellektuelle dydene som skapt av klokskap og læring. Basert på dette  

trenger mennesker erfaring over tid for å kunne bruke sin evner innen overveielse av etiske 

dilemmaer (Aristoteles, 1999, 169:171). Amdal argumenterer for at journalister og redaktører 

trenger intellektuell og emosjonell erfaring for å utføre journalistisk arbeid i saker der kildene har 

vært utsatt for opplevelser som er krevende å snakke om for dem. Erfaring er ikke nok ifølge 

dydsetikken, mennesker må besitte en rekke evner som er balansert opp mot hverandre. Ghabel 

Lunde argumenterer for at aktører i pressen mangler tålmodighet, rettferdighet, ærlighet og mot for 

å ikke handle i tråd med en dobbeltmoral. For å føre en offentlig debatt om presseetikk mener hun 

aktørene i pressen må ha evnen til selvinnsikt og en villighet til å ofre egen makt og ære for 

samfunnets beste. Uten selvinnsikt mener hun at pressen aldri vil kunne arbeide i tråd med 

samfunnsoppdragets krav til kritiske undersøkelser av egen profesjon.  

 

5.3 Diskusjon  
Finnes det en konsensus om anonyme kilder? 
Debatten illustrerer at det ikke er fullstendig enighet om bruken av anonyme kilder. Uenigheten 
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bunner i de motstridende retningslinjene i presseetikken, som må tolkes i lys av situasjonen. 

Vurderinger av situasjonen og presseetikken ligger til grunn når åpenhet må vike for plikten pressen 

har ovenfor enkeltpersoner. Til tross for dette viser argumentene som fremmes av både varsleren, 

VG og Aftenposten at de anså situasjonen slik at saken var vesentlig for samfunnets interesse, på en 

måte som berettiget slike kilder. Varslerne var ikke anonyme innad i partiet, men i mediene fordi det 

ville vært for belastende for dem om en slik sak som allerede hadde kostet mye skulle skape 

negative konsekvenser for deres karriere og personlige liv i lang tid fremover. Dette førte til en 

enighet mellom flere av aktørene i debatten, der fordelene med anonyme varslere veide mer enn 

potensielt tap av troverdighet eller vansker for tilsvar. Alle valgene beskrives som basert på 

vurdering med saklighet og vesentlighet som hovedverdier, med et fokus først og fremst på 

samfunnet og varslerne, deretter Giske. Giskes tilsvar har blitt vurdert etter hvilke muligheter han 

har til tilsvar, ikke hvordan han selv har valg å forvalte disse mulighetene.  

 

Hvem har ansvaret for etikken? 

Flere medieforskere har kritisert presseetikken for å basere seg på et for snevert etisk perspektiv, der 

pliktetikken og konsekvensetikken er retningene som styrer den formelle presseetikkens normer. Et 

funn i analysen er at aktørene fra den tradisjonelle pressen og PFU hovedsakelig argumenterer fra et 

pliktetiske perspektiv, og nyanserer tidvis med konsekvensetiske argumenter. Årsaken til at den 

tradisjonelle pressen kun gir uttrykk for disse perspektivene er at deres argumenter henviser til Vær 

Varsom-plakaten, og historisk konsensus innad i profesjonen om hvordan presseetiske utfordringer 

skal løses. Brurås (2009, 1995) mente den formelle presseetikken var begrenset i sin makt til å sikre 

god presseetikk, fordi den hadde et for snevert etisk grunnlag. Ghabel Lunde og Lindgren 

argumenterer for en tilsvarende analyse av presseetikken når de stiller spørsmål til hvordan 

presseetikken skal utvikles og reguleres når den møter utfordringer som ikke er inklinert i VVP. Et 

av Brurås (2002, 2009 b) sine forslag for å sikre god presseetikk utenfor PFU var en pågående 

offentlig debatt der det er større interaksjon med publikum. Dette skulle åpne for flere etiske 

perspektiver og supplere den regelstyrte presseetikken. Funnene i denne studien viser at gjennom en 

offentlig debatt om metoo-dekningen så ble flere etiske perspektiver fremmet. 

 

Funn fra analysen viser at god presseetikk ikke nødvendigvis sikres kun ved at en offentlig debatt 

skaper en større bredde i de presseetiske perspektivene. Ghabel Lunde (2018) argumenterer for at 

debatten ikke har ønsket effekt så lenge de med størst makt over pressen ikke ønsker å utføre reell 

selvkritikk og regulere egne perspektiver basert på tilbakemeldingen de får. Lindgren (2018) gir 

uttrykk for det samme da ansvaret for presseetikken kun kan pålegges mediene selv. De mener 

offentlig debatt ikke kan erstatte den formelle presseetikken, fordi den tradisjonelle pressen bryter 
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med samfunnsoppdragets krav til selvkritikk ved å bedrive ansvarsfraskrivelse. Denne 

ansvarsfraskrivelsen skjer ved at aktører fra den tradisjonelle pressen benytter Vær Varsom-Plakaten 

som en krykke i møte med kritikk, og dermed hindrer en reell kritisk debatt. De gjemmer seg ikke 

bak Vær Varsom-plakaten ved at de ikke tør å skrive kritiske saker slik Brurås (2009) foreslo, men 

de gjemmer seg bak den i møte med kritikk. Lindgren og Ghabel Lunde argumenterer for at dette 

beviser at PFU ikke bare er et klageorgan, men har en makt til å påvirke hvordan pressen tolker sitt 

samfunnsoppdrag og kan derfor lede pressen i møte med samfunnsendringer. Bergo (2018) 

argumenterer også for at PFU må utvide sin rolle ved å ta initiativ til granskninger, slik at de kan ha 

et bredere nedslagsfelt enn de har som klageorgan alene. Alle henviser til Tønne-granskningen 

( Brurås, Hjeltnes & Syse, 2003), og viser at PFU i større grad må benytte initiativretten og makten 

de forvalter. 

 

Et funn i studiens er at argumentasjonen ofte benytter tidligere saker som belegg for sine 

argumenter. Bruken av VVP og tidligere saker som belegg for påstanden om brudd på presseetikk 

viser at den formelle presseetikken benyttes på en måte som er sammenlignbar med det juridiske 

systemet. Pressens avgjørelser av hvordan presseetiske utfordringer i tidligere saker skal håndteres 

har satt presedens for hvilke krav som nå blir satt til tilsvarende saker. Røssland (2007), Bjerke 

(2009) og Brurås (2009) beskriver en historisk utvikling der PFU har gått fra å være en organisasjon 

med et formål som er å opprettholde profesjonens etiske standarder, til å være et klageorgan som er 

«jussifisert».  Analysen viser at PFU, og presseetikken generelt, tolkes fra et slikt jussifisert 

utgangspunkt i debatten om metoo-dekningen. Det kan ses i redaktørenes forhold til presseetikken, 

Rolness sine påstander om kjønnsdiskriminering og PFU sin argumentasjon for hvorfor de ikke 

burde granske Giske-dekningen. Alle henviser til tidligere saker, som om de fungerer som en 

prejudikant fra jussen, der avgjørelsen i en sak får rettsmessig betydning for hvordan saker skal 

dømmes senere. Ghabel Lund, Lindgren og Bergo benytter denne jussifiseringen når de påpeker at 

PFU sin beslutning til å opprette Tønne-granskningen er et argument for at en slik granskning av 

Giske-saken burde utføres. 

 

Aktører i kritiker-gruppen gir uttrykk for bekymring for at Giske-dekningen, Skei Grande-

dekningen og PFU sin avgjørelse vil sette en ny presedens for presseetikken. Hvis de kritikkverdige 

forholdene ikke granskes eller anerkjennes av den tradisjonelle pressen i den offentlige debatten, 

kan det føre til at ansvarsfraskrivelse blir den nye standarden i dekningen av saker som dette. Amdal 

(2018) mener journalistenes uaktsomme kontakt med varslerne og deres nettverk kan sette en 

presedens der pressens forvaltning av potensielle kilder hindrer dem i å avdekke kritikkverdige 

forhold; “Kanskje bidrar journalistenes tilnærming til å heve terskelen for å varsle.” (Amdal, 2018). 
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Ramnefjell ytrer en bekymring for resultatene av at flere aviser publiserte Skei Grande-saken blir at  

det gir alternative medier en større påvirkningskraft på dagsordenen. Han mener det i beste fall kan 

skyldes på forvirringen i en ny medievirkelighet, som ikke burde fortsette. “Det bør være et 

engangstilfelle. Dette kan ikke bli en ny norm”. (Ramnefjell, 2018). Lindgren argumenterer også for 

at dekningen av metoo-sakene ikke må legitimere denne nye medievirkeligheten har satt en ny 

retning for journalistikken. ”I dag, med nye, sosiale og alternative medier, må vi fastholde et 

samfunnsoppdrag som ikke har det virale som rettesnor” (Lindgren, 2018 b). Kritikken som 

kommer frem i debatten er ikke bare kritikk av enkelt brudd på presseetikken, problemer med den 

helhetlige dekningen og pressens evne til å regulere egen etikk. Debatten gir uttrykk for at 

dekningen av Giske-saken og Skei Grande-saken skaper en ny normal som hverken pressen eller 

samfunnet er tjent med. Den eneste enigheten om regulering av presseetikken er en bred konsesus 

om at presseetikken er viktig for pressens troverdighet. Aktørene viser også enighet om at offentlig 

debatt og mediekritikk er en viktig del av selvreguleringen. 

 

Makten over nyhetsinstitusjonen 

Analysen viser at flere henviser til potensielle konsekvenser i når de kritiseres pressen og PFU sin 

avvisning av granskning og en mer kritisk offentlig debatt. Hvis presseetikken ikke reguleres av de 

som har størst makt over profesjonen og bransjen, hvilke konsekvens kan dette føre med seg? 

Bjerke (2009, 69) beskriver presseetikken og samfunnsoppdraget som viktige aspekter ved 

profesjonaliseringen pressen gjennomførte for å legitimere sin makt over nyhetsinstitusjonen. Ved å 

følge presseetikkens normer.,og arbeide i tråd med samfunnsoppdraget, opprettholder pressen sin 

troverdighet hos befolkningen. På denne måten ivaretar profesjonen sin egen maktposisjon. I 

debatten argumenteres for at ansvarsfraskrivelsen fra PFU og avisene i den tradisjonelle pressen 

skal bli den nye normalen, og medføre en rekke negative konsekvenser for pressen og samfunnet. 

Det er bekymring for at det vil føre til en svekket tillit til journalistikken i befolkningen, noe som 

truer profesjonens makt. Studiens analyse viser at det i Giske-saken og Skei Grande-saken kan 

spores en maktkamp om forvaltning av nyhetsinstitusjonen. 

 

Røsslands (1999) historiske analyse av PFU sin utvikling og PFU (Nergården Jortveit, 2014) sine 

egne begrunnelser for revisjoner påpeker at presseetikken ikke kan være statisk, fordi den må til 

enhver tid representere samfunnsendringene som påvirker journalister og publikum sine verdier. 

Når pressen ikke ønsker å gjennomføre en grundig og overordnet debatt om presseetikken, samtidig 

som PFU selv begrenser sin makt skapes det et tomrom der andre aktører får muligheten til å ta 

makten til å definere presseetikken og samfunnsoppdraget. Analysen viser at det pågikk en kamp 

mellom politikere, pressen og alternative medier om makten til å definere den offentlige samtalen i 
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debatten om dekningen av Giske-saken og Skei Grande-saken.  I Giske-saken anklages varslere, 

politikere og deres rådgivere for å bruke pressen for å påvirke en politisk maktkamp innad i 

Arbeiderpariet. I Skei Grande-saken anklages den tradisjonelle pressen for å arbeide ut fra skjulte 

feministiske og venstrepolitiske agendaer, mens Resett anklages for å utnytte saken for å svekke 

befolkningens tillit til pressen samtidig som de forsøkte å fjerne makten fra en politisk 

meningsmotstander. Studiens funn kan tolkes slikt at aktørene forsøkte å devaluere andre aktører og 

deres deltagelser i den offentlige samtalen. 

 

Debatten gir uttrykk for en kamp mellom profesjoner og aktører som ønsker mer makt over 

nyhetsinstitusjonen, på en måte som er sammenlignbare med  Bjerkes (2012) beskrivelser av  

pressen profesjonalisering for å bryte ned partipressen. Bergo (2018) og Lindgren (2018 a,b) 

argumenterer for at det de anser som brudd på presseetiske normer gir andre yrkesgrupper mer 

makt, som har tydeligere interesser i politikken og samfunnet. Dette strider imot selve 

grunnprinsippet som ga journalistikken mulighet til å påberope seg ansvaret for den offentlige 

samtalen i samfunnskontraken; at journalistikkens samfunnsoppdrag lovte samfunnet at deres 

interesser skulle prioriteres over skjulte agendaer og egne interesser (Bjerke 2009, 71). Da pressen 

vant kampen om nyhetsinstitusjonen sist var dannelsen av formelle normer og organisasjoner som 

regulerte disse et av kriteriene for å bevise hvordan journalistikken som profesjon fortjente denne 

makten (Dahl, 2014). I denne debatten mener kritikerne at et lignende tiltak må benyttes igjen, om 

pressen skal beholde tillit og makt (Ghabel Lunde, Lindgren, Bergo). Studiens overordnede funn er 

at debattene ikke bare er et møtepunkt mellom to sider der den ene siden har en lite variert og 

nyansert tolkning av presseetikken, og den andre viser til større nyanser. Debatten handler ikke bare 

om hva som er rett eller galt, men hvem som skal ha makten til å definere hva som er rett og galt. 

 

 

 

 

Oppsummering 

Utgangspunktet for denne studien var et personlig opplevelse med et forsøk på å forstå debatten om 

dekningen av metoo-sakene i Norge. Studien ble avgrenset til å benyttet sakene som omhandlet 

Trond Giske og Trine Skei Grande. Disse sakene omhandlet to maktpersoner i norsk politikk,  som 

begge fikk anklager om upassende oppførsel rettet mot seg i den offentlige samtalen. Forskjellene 

på hvordan de ble behandlet i pressen utgjorde debattens kjerne, og fokuset i denne studien. Jeg 

ønsket å benytte debatten om dekningen av sakene for å skaffe en forståelse for hvordan ulike 
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aktører fra den tradisjonelle pressen, alternative medier, PFU, kritiske journalister  og involverte 

argumenterte for deres tolkning av hvordan pressen burde dekke slike saker. Studien bygger videre 

på medieforskning som påpekte den formelle presseetikkens begrensninger (Brurås 2009 a,b; 

Rasmussen 2001), journalistikkens makt over nyhetsinstitusjonen (Bjerke 2012; Raaum 1999) og 

ansvaret for fortolkning som påligger hver aktør i pressen (Otledal 2001). Den formelle 

presseetikkens begrensninger gjorde det relevant å analysere argumentene fra et bredere 

moralfilosofisk perspektiv. Pliktetikken (Kant, 1997), konsekvensetikken (Christians, 2007), 

dydsetikken (Aristoteles, 1999) og nærhetsetikken (Levinas, 1987 ; Løgstrup, 1993; Vetlesen & 

Nordtved, 1994) ble tolket opp mot presseetikkens normer og samfunnsoppdragets plikter.  

 

Studiens funn viser at aktører fra den tradisjonelle pressen viste sammenfallende argumentasjon, 

som bygget på et pliktetisk perspektiv. Til tross for en svakt variasjon i argumentasjonen var det 

tegn på en konsensus mellom aktørene fra den tradisjonelle pressen gjennom forvar av egen 

dekning, og i kritikken rettet mot aktører fra alternative- og sosiale medier. Aktørene gir uttrykk for 

at alternative medier og sosiale medier har skapt utfordringer i presseetiske vurderinger. Aktører 

som argumenterte fra et kritisk perspektiv viste en sammensatt debatt der kritikkverdig dekning og 

arbeidsmetoder ble påpekt hos den tradisjonelle pressen, alternative medier og de formelle 

presseorganisasjonene. Kritikken bygget på et variert etisk perspektiv der nærhetsetikken og 

dydsetikken ble brukt for å påvise pressens utilstrekkelige ansvarsfølelse for etiske dilemmaer som 

ikke sikres gjennom VVP.  Konsekvensetikken ble benyttet i argumentasjon som omhandlet 

uenighet om hvordan samfunnsnytte skapes, og hva som er realistiske vurderinger av fremtidige 

konsekvenser.  

 

Studien viser at en rekke karakteristikker ved sakene skapte utfordringer for pressen i deres 

vurderinger av journalistiske krav og idealer. Politisk tilknytning og sakens moralitet skapte 

utfordringer i vurdering av vesentlighet (Otledal 2001; Bjerke 2012). Den anklagdes samfunnsrolle 

skapte utfordringer med saklighet (Raaum 1999). Anonymitet og tempokravet skapte utfordringer 

for nøyaktighet  (Brurås, 2009). Ulike tolkninger av sakenes narrativ skapte utfordringer som 

aktørene og kildenes objektivitet og uavhengighet (Brurås, 2000; Bjerke 2012; Leigh 1947). 

Sakenes tilknytting til politikken forverrer utfordringene da det ga sakene et ekstra lag utover 

anklagene, med politisk maktkamp og betente ideologiske uenigheter. Debatten belyser at det ikke 

finnes konsensus om hvordan saker med en privat karakter skal håndteres når den er knyttet til 

politikken, og derfor er av offentlig interesse. Studiens funn viser at det er uenighet om hvordan 

presseetikken skal reguleres i møte med nye utfordringer, samt hvordan samfunnsnytte skal skapes. 

Funnen gjelder kun for en avgrenset del av debatten om dekningen av Giske-saken og Skei Gande-
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saken. Utfordringene argumenteres for på en slik måte at det gir uttrykk for at de er symptomer på 

samfunnsendringer og systemer som strekker seg forbi disse sakene. Dette tyder på at kan være 

fordelaktig å videreføre forsking og utvikling av løsninger på utfordringer som ble avdekket i 

studiens analyse. 

 

Når konkrete regler har erstattet overordnede normer (Rasmussen 2001), hvordan kan pressen 

regulere det som faller utenfor disse reglene? I debatten argumenteres det for at PFU skal ta et 

større initiativ for helhetlige granskninger, at pressen i større grad åpner opp om sine vurderinger og 

metoder, samt at presseetiske utfordringer diskuteres i en offentlige debatt. Vider forskning på disse 

løsningene ville vært fordelaktig for å belyse hvordan de praktiseres, og hvordan de sikrer at 

pressen følger god presseetikk og samfunnsoppdraget. Analysen viser argumentasjon for påstanden 

om at pressens aktører ikke utfører reell kritisk debatt om egen samfunnsrolle. Redaktørene fra 

Aftenposten gir et innblikk i hvilke prosesser de følger for å sikre et mediekritikk perspektiv i sin 

avis, og publiserer begrunnelser for flere vurderinger i metoo-dekningen. Hvordan stiller andre 

aviser og redaktører seg til denne problematikken?  Fremtidige studier kan være undersøker hvilke 

forventninger pressen og befolkningen har til hvordan pressen skal oppfylle samfunnsoppdragets 

krav til en reell kritisk debatt av egen rolle. I debatten henvises det ofte til samfunnsnytte som 

belegg for pressens vurderinger. Debatten gir ikke et godt inntrykk av hvilken samfunnsanalyser 

ligger til grunn for redaktørene og journalistenes tolkninger av hva som skaper en slik nytte og 

hvorfor. Om man skal bygge egen profesjon og rolleforståelse på samfunnsnytte, er det av interesse 

å vite hvordan aktørene tolker og forstår samfunnet. Fremtidig studier som undersøker hvilke 

verktøy og metoder som benyttes for å forstå potensielle konsekvenser, og hvilken tolkning av 

samfunnet de bygger på. Resett ble avist av Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund etter 

metoo-dekning. Dette er sannsynligvis ikke det eneste påvirkning metoo-dekningen har hatt på 

presseetikkens systemer og pressens tolkning av egen roll. Alternative medier, sosiale medier og 

skandalesaker i politikken er neppe en sak som blir borte med det første. Videre forsknings på 

hvordan dette påvirker profesjonsmoralen og pressens funksjoner i demokratiet vil derfor være 

nødvendig innen medieforskningens fagfelt. 
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Vedlegg 1: Ananlysemal, steg for steg 
Analysen følger en rekkefølge der tekstens argumenter deles inn i elementer slik de beskrives i 

Stephen Toulmins modell. 

 
1. Sammendrag 

a) Tittel på tekst 
b) Hvilken aktør er sitert, eller skriver selv 
c) Kort sammendrag av tekstens meningsinnhold 
d) Hvor og når er den publisert 
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e) Sjanger 
 

2. Overordnet påstand 
 
a) Påstand 

b) Belegg 
c) Hjemmel 
d) Ryggdekning 
e) Gjendrivelse 
f) Styrkemarkør 
 

3. Underordnet påstand  
 
a) Påstand 

b) Belegg 
c) Hjemmel 
d) Ryggdekning 
e) Gjendrivelse 
f) Styrkemarkør 
 

4. Etiske perspektiver 
 

• Pliktetikk: Regler – plikter – allmennhet - konsensus 
• Konsekvensetikk: samfunnsnytte - sammenlagte konsekvenser – potensielle resultater 
• Dydsetikk: egenskaper – evner – menneskets moralitet styrer handlingen 
• Nærhetsetikk: menneskeverd i møte med andre 

 

 

Vedlegg 2: Skjema for etiske perspektiver  

 

Nummer Aktør Artikkel Etisk perspektiv 
1 Anonym Kvinne Vi som varslet om 

Giske 
Konsekvensetikk: 
Målet er at handlingen 
skaper samfunnsnytte. 
Belastende dekning 
hindrer for seg selv og 
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andre, og fremtidens 
varslere. Må sikre at 
varslere føler seg 
tryggere i fremtiden, 
for langsiktige 
resultater. 

2 Olav Terje Bergo Tidligere BA-redaktør 
kritiserer medienes 
dekning 

Pliktetikk: Refererer 
til konkrete plikter etter 
VVP. Plikten til å 
beskytte enkeltperson 
og sikre tilsvarsrett. 
Anonyme kilder bryter 
med kravet om åpenhet 
som beskrives i 
samfunnsoppdrag. 

3 Gard Steiro Norske medier 
beskyldes for heksejakt 
- forsvarer massiv 
Giske-dekning 

Pliktetikk / 
konsekvens: Henviser 
til VVP, og plikten om 
å bedrive 
samfunnskritikk og 
avdekke maktmisbruk. 
Anonyme kilder er 
nødvendig for å skape 
positiv fellesnytte 
gjennom 
samfunnsendring. 

4 Tone Tveøy Strøm-
Gundersen 

Norske medier 
beskyldes for heksejakt 
- forsvarer massiv 
Giske-dekning 

Pliktetikk: 
Aftenposten har fulgt 
reglene i VVP og 
pliktene de pålegger. 
Plikten som er viktigst 
er ovenfor samfunnet, 
og den svake part. 

5 Tone Tveøy Strøm-
Gundersen 

Journalistiske metoder i 
varsler-saken i AP 

Pliktetikk: Plikt til å 
omtale alvorlige 
anklager. Plikt for å 
beskytte svak part, 
derfor må anonyme 
kilder benyttes. 
Konsekvensetikk: Veier 
offentlig interesse mot 
enkeltpersoner. 
Samfunnsnytte veier 
tyngst fordi, vi er 
pliktige til å formidle 
det som er i samfunnets 
interesse. 

6 Lena Lindgren Prosessens triumf Konsekvensetikk: 
Konsekvensene av 
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tempoet er et svekket 
demokrati, størst 
potensielle negative 
konsekvenser ift 
samfunnets 
sammenlagte velferd. 

7 Hanne Skartveit Sex, journalistikk og 
politikk 

Pliktetikk: Henviser til 
VVP og 
samfunnsoppdraget 
som førende plikter. 
Det finnes ikke bedre 
løsninger på de 
presseetiske 
utfordringene enn å 
følge konsensus 
tolkning av VVP 
reglene. 

8 Jarl Wåge Utslitt av Giske Konsekvensetikk: 
Sensasjonalismen og 
personfokus skaper 
størst mulig negative 
konsekvenser, hindrer 
pressen i sine plikter og 
hindrer samfunsnytte. 

9 Mina Ghabel Lunde Pressen beskytter sine 
egne mot metoo-bølgen 

Dydsetikk: Journalister 
og redaktører mangler 
dyder for å handle 
etisk; ærlighet, 
rettferdighet, mot. 

10 Tre Anonyme Varslere Kampen om 
sannheten 

Konsekvensetikk: 
Press, identifisering, 
sensasjon og 
personfokus fører 
tilsammen til størst 
sammenlagt negative 
konsekvenser. 
Nærhetsetikk: Utsetter 
dem for belastning, 
viser ikke empati og 
vurdering av egen makt 
i relasjon. 

11 Gunnar Stavrum Slik svarer redaktørene 
på kritikken fra 
varslerne 

Pliktetikk: Henviser til 
konsensus om 
journalistiske metoder 
og VVP. Mener egne 
handlinger er i tråd 
med disse. 
Konsensusen er 
offentlig interesse, vi er 
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pliktige til å omtale det. 
De er bevisste 
kildevernet, men 
påpeker ikke at det er 
absolutt. 

12 Tora Bakke 
Håndlykken 

Slik svarer redaktørene 
på kritikken fra 
varslerne 

Pliktetikk: Henviser til 
konsensus om 
journalistiske metoder 
og VVP. Mener egne 
handlinger er i tråd 
med disse. Pliktene er 
sikret gjennom intern 
debatt. Plikt til 
kildevern er absolutt. 

13 Alexandra Beverfjord Slik svarer redaktørene 
på kritikken fra 
varslerne 

Pliktetikk: Kjenner 
seg ikke igjen i 
kritikken. Henviser til 
konsensus om 
journalistiske metoder 
og VVP, de har fulgt 
disse. 

14 Frode Hansen Slik svarer redaktørene 
på kritikken fra 
varslerne 

Pliktetikk: Henviser til 
konsensus om 
journalistiske metoder 
og VVP. Konsensusen 
er offentlig interesse, vi 
er pliktige til å omtale 
det. Nærhet: Har 
empati for varslerne og 
vurderer påkjenningen. 

15 Karianne Solbrække Slik svarer redaktørene 
på kritikken fra 
varslerne 

Pliktetikk: Henviser til 
konsensus om 
journalistiske metoder 
og VVP. Mener egne 
handlinger er i tråd 
med disse. Pliktene er 
sikret gjennom intern 
debatt. 

16 Tone Tveøy Strøm-
Gundersen 

Slik svarer redaktørene 
på kritikken fra 
varslerne. 

Pliktetikk: Plikt til 
kildevern er absolutt. 
Vi følger plikten, har 
derfor fulgt god etikk. 
Vurdering av offentlig 
interesse i tråd med 
konsensus. 

17 Harald Amdal Giske-varslernes 
historier vitner om 
journalister som har 
misforstått sin 

Nærhetsetikk: Etikken 
er basert på relasjoner. 
Makten i relasjonen 
mellom pressen og 
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oppgave. kilder gir pressen 
ansvaret. Relasjoner i 
saken gjør varslerne til 
den part som skal 
beskyttes. Dydsetikk: 
Krever empati og 
erfaring. 

18 Lena Lindgren Å regulere sin egen 
etikk 

Konsekvensetikk: 
Pressen og PFU tar 
ikke ansvar, det vil føre 
til negative 
konsekvenser for 
samfunnet og pressen 
selv. Fjerner 
troverdighet, gir 
alternative medier 
spillerom, skaper et 
demokratisk problem. 

19 Gard L. Michaelsen #Metoo-dekningen 
viser forskjellen på 
alternative og etablerte 
medier 

Pliktetikk: Resett 
bryter med VVP og 
andre plikter, resten av 
pressen følger dem. 
Konsensus styrer 
vesentlighet, og Resett 
bryter med konsensus. 

20 Helge Lurås Derfor er Skei Grande-
saken viktig. 

Konsekvensetikk: Å 
avstå fra å omtale 
saken ville ført til størst 
potensielle negative 
konsekvenser for 
samfunnet. Rikets 
sikkerhet og interesser 
utsatt for angrep og 
press fra andre land. 

21 Espen Egil Hansen Derfor omtaler vi 
ryktestormen rundt 
Trine Skei Grande 

Pliktetikk: 
Publiseringen faller 
ikke utenfor VVP 
regler og er derfor 
moralsk rett. Har en 
plikt ovenfor Skei 
Grande, som er et offer 
for ryktespredning. 
Nærhetsetikk: 
Godkjennelse fra Skei 
grande essensielt. 

22 Eirik Hoff Lysholm Grandes fortelling Nærhetsetikk: Pressen 
har ansvar for de 
involverte, og bryter 
ikke ansvaret i saker 
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der det skaper stor 
belastning. Pliktetikk: 
Har også en plikt til å 
beskytte den svake 
part. 

23 Geir Ramnefjell På villsporet av fortida Pliktetikk: Henviser til 
konkrete VVP punkter. 
Resett bryter VVP og 
pressens plikter. 
Pressen bryter pliktene 
ved å videreformidle 
saken. Tar 
utgangspunkt i 
konsensus om sakens 
vesentlighet. 

24 Anna B. Jenssen Stemmer det at en 
tilsvarende sak ville 
fått en mannlig 
politiker til å falle 

Pliktetikk: Henviser til 
VVP, samfunnsoppdrag 
og plikter for å 
begrunne pressens 
moralske gode 
handlinger og Resetts 
gale handlinger. 
Situasjonen må tolkes, 
men pliktene og 
reglene er de samme. 
Viser til konsensus. 

25 Kjetil Rolness Hva om Trine Skei 
Grande var Per 
Sandberg? Da ville 
mediene veltet seg i 
moralsk indignasjon 

Dydsetikk: Henviser 
til pliktene, men mener 
aktørene viser at de 
mangler evner og 
karaktertrekk til å følge 
dem. Dyder redaktører 
mangler; rettferdig, 
ærlig, modig. Viser for 
mye av dobbeltmoral. 

26 Anna B. Jenssen Epler og pærer Pliktetikk: Henviser til 
VVP og tidigere 
tolkninger av saker for 
å bevise at reglene og 
pliktene styrer 
dekningen. 

 


