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Sammendrag 
 

Hva kjennetegner mediedekningen av en norsk leder i en periode der flere negative forhold 

blir kjent? Studien har ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse og kvalitative intervjuer med 

journalister utforsket hvilke temaer som blir presentert i mediene. I tillegg har studien 

analysert hvilke nyhetsrammer som er fremtredende i mediedekningen, og i hvilken grad 

mediedekningen preges av mediedrev. Daværende administrerende direktør Anita Krohn 

Traaseth i Innovasjon Norge var sentral i en lenger mediedekning i 2018. Hun har opparbeidet 

seg en sterk personlig merkevare i norsk næringsliv og offentlighet gjennom flere år, men 

gjennomgikk en offentlig mediedekning som studien analyserer som tre hendelser. Ved å 

betrakte hva og hvordan mediene dekket hendelsene, har mediedekningen blitt analysert og 

sammenliknet på tvers av hendelsene. Studiens teoretiske rammeverk spenner bredt ettersom 

det representerer sentral tematikk i mediedekningen. Teori om framing, mediedrev, kilder, 

kjønn, ledelse, merkevarebygging og skandaler står sentralt i studien. Funnene viste hvordan 

Traaseths kjønn, ledelse og merkevare var sentrale temaer i mediedekningen. I tillegg har 

studien argumentert for at mediedekningen i stor grad kunne kategoriseres i to nyhetsrammer: 

Traaseth som kontroversiell leder / uprofesjonell i håndteringen av hendelsenes to ansettelser, 

samt Traaseth som urettferdig fremstilt i mediene.  
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Abstract 
 

What characterizes the media coverage of a Norwegian leader in a period where several 

negative conditions were published? The study has, through qualitative content analysis and 

qualitative interviews with journalists, explored which topics are presented in the media. In 

addition, the study has analysed which news frames are prominent in media coverage, and to 

what extent media coverage is characterized by media hype (mediedrev). The former CEO 

Anita Krohn Traaseth in the Norwegian organisation Innovasjon Norge was central in a 

longer media coverage in 2018. She has for several years built a strong personal brand in the 

Norwegian business landscape and in the public but underwent a public media coverage that 

the study analyses as three separate events. By considering how the media covered the events, 

it has facilitated a comparison across the three events. The study's theoretical framework 

spans broadly as it represents central themes in the media coverage. Theory of framing, media 

drives, sources, gender, leadership, branding and scandals are central to the study. The 

findings showed how Traaseth's gender, leadership and personal brand were key topics in the 

media coverage. In addition, the study has argued that media coverage could to a large extent 

be categorized into two news frames: Traaseth as a controversial leader / unprofessional in 

handling the two employments of the events, as well as Traaseth as unfairly presented in the 

media. 
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Forord 
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til mens man går, og det har også vært tilfellet i arbeidet med denne studien. Prosessen har til 
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1 Innledning  

 

Mediene har makt. Det er ikke uten grunn at begrepet «den 4. statsmakt» har blitt inkorporert 

i samfunnet som en betegnelse for medienes makt. Medienes språk og ordvalg er med på å 

forme publikums opplevelse og oppfatning av personer og samfunnsforhold. Hva blir 

prioritert og vektlagt i mediedekningen vi som publikum blir eksponert for?  

 

Studien har til hensikt å utforske hva som kjennetegner en mediedekning av en norsk 

toppleder. Denne studien er interessant fordi Anita Krohn Traaseth representerer et avvik fra 

hva som kan betraktes som normen for norske toppledere, altså at det er en mann. Det er 

ingen overraskelse at kvinner og menn omtales ulikt i mediene. Pedersen (2008, s. 40-41) 

skriver hvordan ledere som er kvinner ofte blir omtalt «kvinnelige ledere», mens det sjeldent 

blir skrevet om «mannlige ledere». I tillegg kan medienes bruk av nyhetsrammer bidra til å 

presentere en justert sannhet for publikum.  

 

Et teoretisk rammeverk som blant annet omfavner nyhetsrammer, mediedrev, kildebruk, 

kjønn og ledelse, merkevarebygging og skandaler vil i kombinasjon med en 

metodetriangulering av kvalitative forskningsmetoder utforske studiens mål. Anita Krohn 

Traaseth har gjennom flere år opparbeidet seg en merkevare i norsk næringsliv. Likevel 

frekventerte hun i en periode over flere måneder i 2018 i en turbulent mediedekning. 

Mediedekningen omhandlet i stor grad kritikk hennes lederstil og to omdiskuterte ansettelser i 

Innovasjon Norge.  

 

I løpet av de siste tiårene har det norske politiske landskapet opplevd flere politiske skandaler. 

Politikere og offentlige personer har fått karrieren og omdømmet ødelagt på grunn av 

skandaler. Noen av de mest kjente norske politiske skandalene i senere tid rammet Gerd-Liv 

Valla, Tore Tønne og Manuela Ramin-Osmundsen, for å nevne noen. Felles for skandalene er 

medienes rolle. Mediedekningen kan i skandaler utvikle seg til et mediedrev, og kvinnelige 

politikere som tidligere har vært involvert i politiske skandaler i Skandinavia har opplevd at 

mediene endrer seg i et mediedrev (Hornnes, 2014, s. 228).  
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Hvilke kilder får uttale seg i mediedekningen? Og hvilke nyhetsrammer blir tillagt det 

journalistiske arbeidet? Om alle disse forholdene tas i betraktning, hva blir resultatet av 

mediedekningen? Hva skal til for å definere en mediedekning som en skandale? Medienes 

funksjon i skandaler er svært utslagsgivende, om ikke avgjørende. Fra øyeblikket et forhold 

som bryter med samfunnets moralske norm eller lov blir kjent, til en maktperson trer av fra 

sin stilling, avhenger i stor grad av mediene. Utviklingen av en skandale avhenger i stor grad 

av mediedekningen og andre politikeres reaksjoner (Midtbø, 2007, s. 55). Dette er sentrale 

spørsmål i studien.  

 

1.1 Problemstilling og studiens mål 

Studiens overordnede mål er å undersøke karakteristikken av mediedekningen av Anita Krohn 

Traaseth i en begrenset periode. For å konkretisere studiens mål har det blitt utformet en 

problemstilling med to forskningsspørsmål, som vil fungere veiledende gjennom hele studien.  

 

Problemstillingen lyder som følger:  

Hva karakteriserer mediedekningen av Anita Krohn Traaseth i tre hendelser? 

 

For å kunne besvare problemstillingen er det utformet to forskningsspørsmålene. En 

operasjonalisering av hvert forskningsspørsmål vil bli presentert nedenfor. Bakgrunnen for at 

problemstillingen og forskningsspørsmålene er definert til å belyse tre tidsperioder som 

betegnes som «hendelser» vil begrunnes i metodekapittelet. Forskningsspørsmålene er 

følgende: 

 

Forskningsspørsmål 1: Hvilke nyhetsrammer er fremtredende, og i hvilken grad preges 

mediedekningen av mediedrev? 

 

For å kunne utforske dette vil datainnsamling fra en kvalitativ innholdsanalyse bli analysert 

og diskutert i kombinasjon med tilhørende teoretisk rammeverk. Dette forskningsspørsmålet 

vil bli besvart ved bruk av en kronologisk analyse av utvalgte medietekster i hendelsene. 

Framing og nyhetsrammer er teoretiske begrep som vil bli brukt om hverandre, ettersom det 

også forekommer i litteraturen. Med betegnelsen «fremtredende» menes det om 

mediedekningen kjennetegnes av at noen nyhetsrammer kan bli argumentert for å være brukt i 

større grad enn andre. Med betegnelsen «i hvilken grad preges» menes det om 
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mediedekningen har utviklet seg på bakgrunn av et mediedrev. Altså om det foreligger 

grunnlag til å kunne betegne mediedekningen som resultatet av et mediedrev.  

 

Forskningsspørsmål 2: I hvilken grad kommer temaene kjønn, ledelse, personlig 

merkevarebygging og skandale til uttrykk, og hvordan forholder journalistene seg til 

forekomsten av disse temaene, og nyhetsrammer i mediedekningen? 

 

For å kunne utforske dette vil datainnsamling fra dybdeintervjuer bli analysert og diskutert i 

kombinasjon med tilhørende teoretisk rammeverk, og sett i lys av tidligere forskning. Dette 

forskningsspørsmålet vil bli besvart ved bruk av en tematisk analyse som vil undersøke 

kjennetegn ved den helhetlige mediedekningen. Med betegnelsen «i hvilken grad kommer … 

til uttrykk» menes det om mediedekningen inneholder disse temaene, og i så fall hvordan det 

blir synlig ved fortolkning. Med betegnelsen «hvordan journalistene forholder seg til 

forekomsten av disse teamene og nyhetsrammer» menes det hvilke synspunkter journalistene 

har ved eget arbeid, og andre kommentarer til mediedekningen. 

 

1.2 Studiens avgrensninger 

For å kunne besvare studiens problemstilling, er det nødvendig å foreta visse avgrensninger. 

Det finnes en rekke ulike innfallsvinkler og interessante perspektiv studien kunne utforsket. 

Derimot er jeg nødt til å avgrense min studie i henhold til ressurser og studiens formål. 

 

Studien vil utforske hva som kjennetegner mediedekningen av Anita Krohn Traaseth i tre 

definerte hendelser. Det vil i stor grad refereres til disse tre hendelsene. De vil fungere som 

tidsbegrensninger, ettersom det tillot meg å studere et begrenset antall medietekster i den 

kvalitative innholdsanalysen. Hvorfor periodene er avgrenset slik de er gjort og hva som er 

datoene for hendelsene, vil bli redegjort for i metodekapittelet. Når jeg i studien bruker 

betegnelsen «saken» mener jeg alle tre hendelsene, sett under ett.  

 

De teoretiske områdene studien vil basere seg på, har blitt vurdert som passende områder. 

Spesielt på bakgrunn av mediedekningens karakter, men også hvilke temaer som ble oppdaget 

å være gjennomgående i mediedekningen. Det ble kjent etter et dypdykk i medietekster, som 

en forberedelse til den kvalitative innholdsanalysen. Det er derimot verdt å merke seg at 

mediedekningen inneholder andre temaer som kunne dannet det teoretiske rammeverket. 
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Mediedekningen inneholder ikke kun de temaene jeg har valgt å inkludere, men det var 

nødvendig å gjøre et utvalg i hvilke temaer jeg ønsket å studere nærmere.  

 

1.3 Krohn Traaseth – etableringen av en merkevare 

Anita Krohn Traaseth har gjennom flere år etablert seg som en offentlig profil i det norske 

toppleder-miljøet. Dette underkapittelet vil redegjøre for utviklingen og relevante hendelser i 

hennes karriere. Dette omhandler blant annet informasjon av ansettelsesforholdet i Innovasjon 

Norge og Innovasjon Norge som selskap. I tillegg vil det bli introdusert andre forhold som 

anses viktige å ha kjennskap til for å kunne plassere studiens problemstilling i kontekst.  

 

1.3.1 Historie og karriere 

Før Traaseth begynte i Innovasjon Norge var hun ansatt som Managing Director for data- og 

teknologikonsernet Hewlett-Packard (HP) i Norge i perioden 2012-2014. Før den tid hadde 

hun også andre lederstillinger i selskaper som opererer i skjæringspunktet mellom innovasjon 

og teknologi (Traaseth, 2019). Traaseth har i løpet av årene utmerket seg ved å motta flere 

priser. Blant annet var hun i 2009 blant topp 40 i kåringen av Norges 100 største ledertalenter 

i regi av E24, og i 2012 fikk hun Oda-prisen for beste kvinnelige leder i IT-bransjen 

("Rollemodellpris", 2012).  

 

Som del av et lenger tidsløp som har fungert merkevarebyggende over flere år, har Traaseth 

gjort flere valg som står i kontrast til andre profilerte næringslivsledere. Blant annet har hun 

startet blogg, vært aktiv på sosiale medier og gitt ut bok. Dette kan bli oppfattet som utypisk i 

norsk næringsliv. Hun har vært en aktiv bruker på de sosiale mediene Twitter og Instagram, 

der hun har delt tanker og bilder fra arbeidsliv og private hendelser. På bloggen Tinteguri 

(https://tinteguri.wordpress.com/) har hun blogget om sitt liv som mor og næringslivsleder. 

Denne siden er fortsatt tilgjengelig, men det finnes ingen innlegg etter 6. oktober 2012. Det 

ble opprettet en ny blogg med samme navn (https://tinteguri.com) på et senere tidspunkt.  

 

I 2012 valgte hun å publisere jobbsøknaden som sikret henne jobben som Managing Director i 

HP Norge (Traaseth, 2012). I forbindelse med jobbsøknaden uttalte Traaseth i et intervju med 

Aftenposten (Braathen, 2012) at sosiale medier og blogg er viktige plattformer for dagens 

ledere:  
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«Vi er inne i en digital revolusjon. Mange har en nedlatende holdning overfor blogger 

og andre sosiale medier, selv om forskning nå peker på at de er kommet for å bli. Som 

leder i dag er man nødt til å by på hele spekteret, man kan ikke bare være en 

fagperson» (Braathen, 2012).  

 

I 2014 ga hun ut boka Godt nok for de svina som er en fortelling om blant annet hennes 

barndom med en manisk depressiv mor, og hennes karrierevei. Boka havnet på 1. plass på 

bestselgerlisten for generell litteratur i løpet av kort tid (Sandve, 2014).  

 

1.3.2 Ansettelsen i Innovasjon Norge  

Anita Krohn Traaseth begynte som administrerende direktør i Innovasjon Norge i september 

2014 (Innovasjon Norge, 2014). Innovasjon Norge er et norsk selskap som arbeider for 

innovasjon og nyskaping i næringslivet. Selskapet ble stiftet i 2003, og har siden den gang 

etablert seg i over 30 land, og er representert i alle fylkene i landet. Eierforholdet er fordelt 

med 51 % til Nærings- og fiskeridepartementet, mens fylkeskommunene eier 49 % 

(Innovasjon Norge, 2019a). Innovasjon Norge er et viktig selskap i norsk næringsliv, og er 

også en populær arbeidsplass. I 2018 ble selskapet kåret til den mest populære arbeidsplassen 

blant økonomiutdannede (Innovasjon Norge, 2018e).  

 

1.3.3 En ny retning? 

Etter flere år i offentligheten som toppleder, fulgte en periode med flere omstridte utspill. 

Blant annet publiserte Traaseth blogginnlegget «Ær’e her’e er party?» 1. desember 2015 (her 

gjengitt som debattinnlegg i Dagbladet, ettersom blogginnlegget er utilgjengelig bak 

passordbeskyttelse) (Traaseth, 2015). Det som følge av at den nye bloggen Tinteguri.com 

(https://tinteguri.com) ifølge VG ble stengt da «Departementet sørget med en telefon til 

styreleder for at bloggen ble lagt ned» (Meland, 2018). Debattinnlegget rettet kritikk mot 

ukjente personer som hun påstod drev en svertekampanje mot henne og andre personer i 

Innovasjon Norge. Traaseth brukte begrepet «drittpakker», der hun gikk ut mot de som bevisst 

ønsket å sverte henne eller andre i selskapet, blant annet ved hjelp av anonyme tips til media. 

Tillitsvalgte reagerte på at hennes private og offentlig tilgjengelige blogg ble brukt til å 

formidle kritikken, og ikke internt i selskapet. Dette skapte flere negative reaksjoner der 

såkalte jobbeksperter uttalte at dette var en kommunikasjonsmetode som stod i kontrast til den 

norske kulturen. E24s jobbekspert Thor-Arne Wullum spekulerte i om blogginnlegget kunne 
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skape problemer for henne: «Det kan jo tenkes å svekke hennes egen posisjon overfor styret i 

Innovasjon Norge» (Wig & Sagmoen, 2015). Derimot stilte professor Johan Olaisen seg 

støttende til Traaseths blogginnlegg og hevdet at reaksjonene kom som en virkning av hennes 

branding (merkevarebygging), og at det bryter med norsk jantelov. Likevel mente han at 

kjønnsperspektivet rammer mottakelsen av en slik offensiv taktikk: «Samtidig har vi få 

kvinnelige toppledere i Norge, og det kan innvirke på situasjonen. Vi reagerer sterkere på en 

kvinnelig leder enn vi ville gjort på mannlige ledere» (Wig & Sagmoen, 2015).  

 

16. oktober 2017 skrev Traaseth et debattinnlegg hos Aftenposten der hun hevdet at Norge 

som nasjon befinner seg i en strutseposisjon, ettersom det investeres og utvikles innen to 

svært ulike næringer: Klima, i tillegg til olje og gass. Tittelen var «Strutseposisjon». Traaseth 

kommer med råd til hvordan posisjonen der Norge står med en fot i hver næring kan bedres, 

og kommuniseres til andre land (Traaseth, 2017). Dette skapte sterke reaksjoner hos 

bransjeforeningen «Olje og gass», som sammen sendte et brev til styreleder, Per Otto Dyb. I 

brevet uttrykte de sin bekymring for at Traaseth hadde brukt en offentlig arena til å omtale 

næringen på en negativ måte (Færøvik & Andersen, 2017).  

 

Det ble kjent i Aftenposten 9. mars 2018 at styret i Innovasjon Norge i 2016 hadde gitt 

Traaseth en liste med 13 forbedringspunkter ved hennes rolle som administrerende direktør. 

Punktene skal blant annet ha omhandlet manglende rolleforståelse og utspill i offentligheten 

(Gjerde & Barstad, 2018). Ifølge Aftenposten (Gjerde & Barstad, 2018) reagerte både styret 

og Næringsdepartementet negativt på blogginnlegget «Ær’e her’e er party?» fra 2015, 

ettersom de mente det inneholdt identifiserbare opplysninger av enkelte ansatte i selskapet.  

 

Traaseth sa opp sin stilling i Innovasjon Norge i november 2018 (Innovasjon Norge, 2018a). 

Hans Martin Vikdal ble innstilt som konstituert administrerende direktør i desember 2018 

(Innovasjon Norge, 2018c), før det 9. april 2019 ble kjent at Håkon Haugli fikk lederstillingen 

(Innovasjon Norge, 2019b). Det finnes ikke grunnlag til å påstå at oppsigelsen kom på 

bakgrunn av mediedekningen og kritikken tidligere i 2018, men hennes oppsigelse er likevel 

et faktum.  

 

Alle disse forholdene har bidratt til å skape en merkevare. Traaseth fremstår som en 

utradisjonell, modig og moderne leder. Resultatet blir et slags «Krohn Traaseth-univers». 

Traaseths merkevare i tiden før hendelsene var nyansert, med en god blanding av dyktig 
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næringslivsleder, og uredd i sine uttalelser.  

 

1.4 Studiens struktur 

Studien er delt inn i seks kapitler. I dette kapittelet som er studiens introduksjonskapittel har 

studiens problemstilling og forskningsspørsmål blitt introdusert og operasjonalisert. I tillegg 

har studiens formål blitt introdusert. Avslutningsvis fulgte en introduksjon av Anita Krohn 

Traaseth som næringslivsleder og merkevare, og etterfølgende av informasjon om Innovasjon 

Norge som selskap. Kapittel 2 vil redegjøre for studiens teoretiske rammeverk som er et viktig 

grunnlag for å kunne analysere, diskutere og besvare problemstillingen. I kapittelet vil også 

tidligere forskning innen de relevante teoretiske områdene bli introdusert. Kapittel 3 vil 

redegjøre for hvilke metodiske valg som har blitt gjort for å samle inn empiri for å kunne 

besvare problemstillingen. Kapittelet vil begrunne for valgene og beskrive prosessene som har 

blitt gjennomført ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse og kvalitative intervjuer 

(dybdeintervjuer). Studiens kvalitet i henhold til validitet, reliabilitet og generaliserbarhet vil 

bli drøftet. Studien består av to analysekapitler. Kapittel 4 vil analysere og diskutere innsamlet 

data ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse, i lys av det teoretiske rammeverket. Kapittelet vil 

bli presentert som en kronologisk analyse og bakgrunnen for dette valget vil bli begrunnet. 

Kapittel 5 vil analysere og diskutere innsamlet data ved bruk av dybdeintervjuer, i lys av det 

teoretiske rammeverket. Kapittelet vil bli presentert som en tematisk analyse og bakgrunnen 

for dette valget vil også bli begrunnet. Kapittel 6 vil sammenfatte studiens funn, redegjøre for 

forhold som har begrenset studien på ulike måter og komme med forslag til fremtidig 

forskning. Avslutningsvis vil studiens referanseliste, intervjuguide og eksempel på e-post til 

intervjuobjektene bli presentert.  
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2 Teoretiske perspektiver 

 

 

Jeg vil i det påfølgende kapittel redegjøre for studiens teoretiske rammeverk. Det teoretiske 

rammeverket er fastsatt der formålet er å se innsamlet data i lys av teoretiske områder. Det 

teoretiske rammeverket som blir introdusert i dette kapittelet består av et utvalgt sett med 

begreper, teorier, og funn i lignende forskning, som anses mest relevant for min studie, med 

henhold til problemstillingen. Noen områder vil fungere for å plassere studien i en overordnet 

sammenheng innenfor medievitenskap. Flere av teoriområdene er brede og innholdsrike, men 

dette kapittelet har kun til hensikt å introdusere et utvalg av dette, som egner seg best for 

studiens formål. Kapittelet er strukturert etter teoretisk område. Det omfatter blant annet 

medienes makt gjennom framing og mediedrev, sjanger og kilder, kjønn og ledelse, 

merkevarebygging, samt ulike typer skandaler.  

 

2.1 Medienes makt 

Det er ifølge Slaatta (2003, s. 14) uenighet i hvor stor medienes makt er. Det som derimot er 

sikkert er at mediene representerer en maktposisjon i vårt moderne samfunn. Flere forhold 

utgjør medienes makt. Det finnes funksjoner og metoder mediene tar i bruk for å påvirke hva 

publikum skal få presentert og hva det skal menes noe om.  

 

2.1.1 Dagsorden 

Dagsordenfunksjonen (Agenda setting theory) ble introdusert av McCombs og Shaw (1972) i 

etterkant av det amerikanske presidentvalget i 1968. Teorien går ut på hvordan massemediene 

bidrar til å sette enkelte saker på dagsorden, og deretter har påvirkning på hva offentligheten 

skal mene noe om (Aalberg & Elvestad, 2012, s. 98-99). Det innebærer ikke hva man skal 

mene, men hvilke ting man skal mene noe om ut i fra hva som får oppmerksomhet i mediene. 

Dagsordenfunksjonen omhandler hva offentligheten mener er viktige aspekter i samfunnet, 

basert på hvordan nyheter spiller inn og hva mediene presenterer (Potter, 2012, s. 74). På 

bakgrunn av medienes økende konkurranse seg imellom, blir higet etter å tilby de ferskeste 

nyhetene også økende. Tid er viktig i en nyhetsbransje som er preget av stor konkurranse 

(Thompson, 2002, s. 93), og det merkes på nyhetsprodusentenes hyppige publiseringer. 
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Begrepet «den 4. statsmakt» blir gjerne brukt i dagens informasjonssamfunn og i mediebildet 

for å forklare makten mediene har blitt tilskrevet. Begrepet uttrykker medias rolle for å 

kontrollere de andre statsmaktene: Den lovgivende, den utøvende og den dømmende. Ved å 

betrakte medias rolle på lik linje som de andre respektive maktinstitusjonene i samfunnet, kan 

maktforholdet forstås. I en studie der det ble forsket på europeiske journalister, skilte de 

norske journalistene seg ut ved å mene at de fikk bestemme hva som ble satt på den politiske 

dagsordenen (van Arjen og van Aelst, referert i Aalberg & Elvestad, 2012, s. 97). Dette 

antyder hvilken rolle journalistene selv kan oppleve at de har som formidlingsorgan i 

samfunnet. 

 

2.1.2 Framing 

Framing kan ses i sammenheng med dagsordenfunksjonen. Framing, ofte kalt rammer, 

nyhetsrammer eller tolkningsrammer på norsk, er samlebetegnelsen for en type journalistisk 

virkemiddel. Framing betyr at en nyhetssak er preget av en innramming som fokuserer på et 

eller flere perspektiver fremfor andre, for å presentere saken på en ønsket måte. Bevisst eller 

ubevisst. Et budskap blir ifølge Allern (2005, s. 68), tillagt tolkningsrammer av journalister 

for at mottakeren skal kunne forstå budskapet. Virkemidler som kan skape slike 

tolkningsrammer kan blant annet være « … valg av fokus, kilder, nyhetsvinkel, 

presentasjonsform og språk» (Allern, 2005, s. 68). 

 

Framing plasseres under paraplyen rammeteori som er et fagfelt det har blitt gjort en rekke 

vitenskapelig arbeid innen. Knudsen (2016, s. 8) omtaler virkemiddelet som nyhetsrammer, 

og har innen forskning på nyheter, medieeffekter og politisk kommunikasjon blitt en svært 

anvendt teori. Robert Entman (1993) er sentral innen framingteori, og definerer framing som 

en utvelgelse av noen aspekter i en virkelighet, hvorav disse blir mer vektlagt og fremtredende 

i en kommunikasjonstekst. Framing påvirker i stor grad publikum til å ha ulik oppfattelse av 

en sak, ettersom det bidrar til å synliggjøre visse aspekter og ikke fokuserer på andre (s. 52-

53). Slik forstås framing som en psykologisk prosess, men likeledes en organisatorisk prosess 

og et produkt, samt et politisk strategisk verktøy (Entman, Matthes & Pellicano, 2009, s. 175). 

Ihlen (2007) bruker begrepet tolkningsrammer om tradisjonen innen 

kommunikasjonsforskning, fremfor å bruke begrepet vinkling, som er en praksis innen 

journalistikk. Videre beskriver han en forskjell mellom de to begrepene, der tolkningsrammer 

skaper forbindelser til en kognitiv prosess. Ved å bli presentert for en type tolkningsramme vil 
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hjernen automatisk plassere innholdet i henhold til personlige erfaringer og følelser, som fører 

til å plassere budskapet i forhold til det (s. 25). Slik kan tolkningsrammer oppfattes ulikt hos 

mottakerne av et budskap, avhengig av hvilket grunnlag mottakeren besitter. 

 

Rammer deles ulikt inn avhengig av forståelse og bruksområde. Ifølge Knudsen (2016, s. 10) 

kan analyser av rammer gå i dybden av hvilke egenskaper som finnes i et 

kommunikasjonsbudskap som blir etablert i prosessen mellom journalister og kilder, og 

undersøke hvilken effekt innrammingen har på publikum. Entman et al. (2009) plasserer 

rammebegrepet i sammenheng med den overordnede kommunikasjonsprosessen. Formålet 

ved deres inndeling er å kunne forstå sammenhengen mellom rammens stadium i 

kommunikasjonsprosessen i forhold til hvilken effekt dette vil gi. Deres fire inndelinger er: 

Strategisk framing, journalistisk framing, medieframing eller framingeffekt (s. 79-82). 

Likeledes de Vreese (2005) mener at konseptet om framing blir dannet i 

kommunikasjonsprosessen, der framingen blir dannet av mediene. Samtidig er mottakerens 

predisposisjoner avgjørende for hvordan budskapet tolkes (s. 51). Et likhetstrekk ved disse 

forståelsene er synet på framing som del av en større prosess, der mottakerens bakgrunn og 

kunnskap bidrar til tolkning av budskapet som blir presentert. 

 

I journalistisk arbeid kan journalister bevisst eller ubevisst tillegge ulike nyhetsrammer ved 

dekning av en sak, på bakgrunn av personlige interesser eller meninger (Scheufele, 2006, s. 

68). For å kunne avdekke om mediedekningen kan tolkes å ha preg av nyhetsrammer, er det 

nødvendig å analysere flere medietekster for å ha et sammenligningsgrunnlag. «If a 

communication does not exhibit repeated words or symbols that connect with the cultural 

associations of many citizens, then by these standards, it is not a frame» (Entman et al., 2009, 

s. 177). Dermed er det avgjørende at et kommunikasjonsbudskap inneholder flere ord eller 

symboler som kobles til flere individers kulturelle assosiasjoner, for at man skal kunne 

definere et kommunikasjonsbudskap som en ramme.  

 

Innen framingteori er det gjennom forskning etablert ulike inndelinger og kategoriseringer. de 

Vreese (2005) skiller mellom saksspesifikke og generiske nyhetsrammer. Saksspesifikke 

nyhetsrammer oppstår ved enkelte temaer eller hendelser, mens de generiske nyhetsrammene 

gjerne overskrider tematisk innhold, men kan forekomme over tid og gjennom ulike kulturelle 

kontekster (s. 54-55). Saksspesifikke og generiske nyhetsrammer kan ses i sammenheng med 

Iyengar (1991) sin inndeling av episodiske og tematiske rammer. Episodiske rammer 
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vektlegger enkelthendelser eller egenskaper ved personer eller saker, mens de tematiske 

rammene fremmer generell og allmenn forståelse og sammenheng (Aalberg & Elvestad, 2012, 

s. 100).  

 

Van Gorp (2007) hevder at siden flere medier bruker samme kilder og fungerer som 

informasjonskilder for hverandre, kan identiske nyhetsrammer bli videreført og presentert i 

media. Slik blir resultatet at publikum blir eksponert for en vinkling, og effekten av den 

brukte nyhetsrammen blir større (s. 68). Det gjelder også i tilfeller der flere medier dekker en 

stor nyhetssak, som gir utslag i at nyhetsrammen ifølge Allern (2009, s. 76) ofte blir tilnærmet 

lik. Det kan også trekkes til mediedrev, der vinklingen er relativt lik over tid og på tvers av 

formidlere. Street (2011) skiller mellom framing og bias, som på norsk oversettes til å være 

partisk eller forutinntatt. Begrepene har enkelte likheter, men skilles likevel fra hverandre. 

Mens framing på den ene siden kan forme flere medietekster i ulike rammer over tid, blir bias 

forklart som når en redaksjon eller utgiver over tid bruker samme vinkling (s. 50-51). På den 

måten blir det over tid etablert et mønster som kommer til uttrykk gjennom flere medietekster. 

 

Hvordan kommer rammer til uttrykk? 

Ihlen (2007, s. 33) mener det i liten grad eksisterer konkrete fremgangsmåter for hvordan man 

skal foreta en rammeanalyse av empirisk materiale. Ved rammeanalyser kan ulike rammer bli 

fastsatt med en induktiv eller en deduktiv tilnærming. Med en induktiv tilnærming vil rammer 

og påfølgende operasjonalisering bli fastsatt etter orientering i analysematerialet, mens ved 

bruk av en deduktiv tilnærming vil rammer og operasjonalisering bli fastsatt i forkant av 

orientering i analysematerialet (Beyer, 2010, s. 165; de Vreese, 2005, s. 53).  

 

For å kunne avdekke om det eksisterer rammer i en nyhetssak, har Cappella og Jamieson 

(1997, s. 47) etablert tre kriterier som de mener bør være tilstede. En nyhetsramme bør: 

1. Ha et identifiserbart konsept og inneholde lingvistiske egenskaper. 

2. Være mulig å observere i journalistisk praksis. 

3. Kunne skilles fra andre rammer. 

 

Om det ved bruk av de tre kriteriene skal vise seg mulig å stadfeste at det foreligger framing i 

en nyhetssak, er ikke dette synonymt med å avgjøre effekten det har på mottakeren (Cappella 

& Jamieson, 1997, s. 48). I tillegg mener de to forfatterne det er avgjørende at det eksisterer 

11 
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en konsistens mellom teoretikeres og publikums forståelse, at det foreligger det de omtaler 

som representativ validitet (Cappella & Jamieson, 1997, s. 89). Det baserer seg på at begge 

grupper har tilstrekkelig grunnlag for å kunne bemerke at en medietekst er formet av en type 

framing. Studien har ikke til hensikt å undersøke effekten nyhetsrammer har på publikum, 

ettersom det ikke er relevant for problemstillingen. I studien vil jeg bruke begrepene 

nyhetsrammer og rammer, som forklaring på samme fenomen.  

 

2.2 Mediedrev 

I krysningspunktet mellom medie- og politiske skandaler, er fenomenet om mediedrev en 

faktor som kan påvirke utfallet. Et mediedrev er en mediedekning som involverer flere 

medier, og der flere uavhengige redaksjoner vinkler dekningen på en relativt lik måte over tid. 

Et mediedrev er altså avhengig av at « … mange redaksjoner anser sakens nyhetsverdi og 

karakter på den samme måten» (Pollack & Allern, 2009a, s. 11). Skandalen som setter i gang 

et mediedrev, kan bli forsterket om nye normbrudd blir kjent (Pollack & Allern, 2009a, s. 13). 

Mediedekningen preges av at dekningen innad i en redaksjon blir ensidig, og formet av de 

samme tolkningsrammene (Pollack & Allern, 2009a, s. 21).  

 

Pollack & Allern (2009a, s. 11) har kommet med fem punkter de mener bør foreligge ved et 

mediedrev, og jeg ønsker å inkludere disse: 

1. En omfattende, intens og kritisk rapportering rettet mot en eller flere personer, 

organisasjoner eller institusjoner, 

2. med personfokuserte anklager om normbrudd som karakteriseres som en 

skandale 

3. der flere dominerende redaksjoner og nyhetsmedier deltar over en viss tid 

4. med samme perspektiv, journalistiske hovedvinkling og dramaturgi, og 

5. der utgangen av saken er uviss (Pollack & Allern, 2009a, s. 11). 

 

Vesentlig i Pollack og Allern (2009a) sine kriterier er at en redaksjon ikke alene kan skape et 

mediedrev, ettersom det avhenger av flere redaksjoner. I tillegg står fremstillingen i fokus, da 

nyhetsrammene/vinklingen er nokså lik over tid, som kun dekker en side av saken. Midtbø 

(2007, s. 56) bruker begrepet mediejag om samme fenomen. Mediedrev blir av ofrene selv 

karakterisert med hensyn til omfang og ensidighet ifølge Bjerke (2011, s. 175). Karakteristisk 

ved større skandaler er en intens og omfattende mediedekning. «Når noen få medier omtaler 
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overtrampet et par dager, er skandalen liten, når overtrampet omtales i flere landsdekkende 

medier over lengre tid, er skandalen stor», ifølge Midtbø (2007, s. 56). For å avdekke om en 

bestemt mediedekning tilbake i tid var preget av et mediedrev, er anses det essensielt å ta en 

større tidsperiode i betraktning. Slik vil mediedekningens utvikling kunne kartlegges. 

 

2.3 Ulike sjangere og kilder 

Journalistisk arbeid består av en rekke ulike sjangere. En sjanger defineres som «… en viss 

type tekster eller filmer basert på fellestrekk i form, innhold eller funksjon» (Svennevig, 

2019). Journalistisk arbeid baserer seg i stor grad på bruken av kilder. En kilde defineres som 

den som «skaper et kildemateriale, enten det er skriftlig, visuelt eller muntlig» (Fossum & 

Meyer, 2008, s. 31). Kilden kan altså betraktes som den personen som formidler informasjon 

eller et budskap, mens kildematerialet er produktet av kildens formidlinger. Ulike kildetyper 

bidrar på ulik måte å forme en nyhetssak. Blant annet bidrar valget av kilder til å etablere 

tolkningsrammer i en skandale som har et mediedrev (Bjerke, 2011, s. 176). I politiske 

skandaler kan mediedekningen være preget av et mediedrev, og «under mediejaget fungerer 

journalistene som journalistenes viktigste kilder» (Midtbø, 2007, s. 57). Nyhetene som 

produseres inneholder i stor grad lik informasjon og bygger videre på tidligere nyhetssaker, 

ifølge Midtbø (2007, s. 57). Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik referert i Midtbø 

(2007) har tidligere uttalt: «Norske medier er preget av flokkmentalitet. Dere er altfor opptatte 

av uvesentligheter og har liten evne til selvkritikk» (Midtbø, 2007, s. 57). Om et mediedrev 

forårsakes på bakgrunn av en skandale, er det lettere for ulike redaksjoner å følge den 

etablerte nyhetsrammen. Politiske skandaler dekkes ofte i ulike sjangere (Pollack & Allern, 

2009a, s. 21). 

 

I journalistiske prinsipper vedrørende kildekritikk mener Fossum og Meyer (2008, s. 40) at 

det er viktig å ikke forveksle et kildemateriale med sannheten. Ulike kilder spiller likeledes 

ulik rolle og vektes ulikt i journalistisk arbeid. Ifølge Fossum & Meyer (2008) er 

førstehåndskilder personer med nærhet til det journalisten søker informasjon om, og betegnes 

mer verdifullt enn annenhåndskilder (s. 45-46). For å kunne vurdere en kilde som god, 

vurderes kildens pålitelighet og troverdighet (Fossum & Meyer, 2008, s. 62).  

 

Referatjournalistikk betegnes som journalistikk der kun en side av en sak blir presentert, og 

hvor journalisten henviser til en eller flere kilder som støtter denne fremstillingen (Fossum & 
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Meyer, 2008, s. 82). Problemet med slik journalistikk, som er synlig gjennom blant annet 

pressemeldinger og pressekonferanser, er at presentasjonen kan bli ensidig (Fossum & Meyer, 

2008, s. 82). Hvilke personer eller selskaper som får oppmerksomhet i mediene avhenger i 

stor grad av pressen bruk av ulike kilder (Allern, 2005, s. 66). Det vil ikke alltid være 

dekkende å kun bruke en kilde (Fossum & Meyer, 2008, s. 209). Fossum og Meyer (2008) er 

skeptiske til bruken av anonyme kilder sett i lys av kildekritikk, da kilden ikke trenger å stå til 

ansvar for sine uttalelser. Derimot kan anonyme kilder våge å uttale seg om forhold personen 

ellers ikke ville våget, dersom personen ble sitert med fullt navn (s. 119). 

 

Den kvalitative innholdsanalysen vil ikke skille mellom sjangere, men betrakte all 

journalistisk mediedekning som nyhetsartikler. Derimot vil det komme frem om medieteksten 

er av subjektiv art, som kommentarer, ledere og humoristiske notiser. Uttrykket 

«medietekster» vil konsekvent bli brukt gjennom hele studien for å omfatte alt journalistisk 

publisert materiale uavhengig av sjanger eller plattform (trykt/digitalt), i tillegg til 

pressemeldinger og Traaseths egenproduserte materiale (blogginnlegg, bok, debattinnlegg, 

innlegg på sosiale medier). 

 

2.4 Kjønn og ledelse 

Det er allment kjent at det er flere menn enn kvinner i lederstillinger i næringslivet. Det 

eksisterer langt mer forskning om kvinner i politikken, fremfor kvinner i lederstillinger i 

næringslivet. Underkapittelet vil derfor inkludere forskning som omfatter kvinnelige 

politikere, ettersom det er flere likheter mellom en kvinnelig politiker og en kvinnelig leder i 

et statlig eid selskap. Begge rollene er tilknyttet politisk styring og avgjørelser, og må 

forholde seg til media og offentlighet.  

 

GMMP (Global Media Monitoring Project) har i en rapport med tall fra 2015 undersøkt 

andelen menn og kvinner som er objekter i media i 114 land. De norske tallene viser at 27 % 

av alle nyhetsartikler omhandler kvinner, mens 73 % er menn (Who Makes the News, 2015a). 

På verdensbasis er andelen 24 % kvinner, som betyr at den norske andelen kun er tre prosent 

høyere (Who Makes the News, 2015b). Det viser en skjevfordeling, der kvinner er 

underrepresentert i den totale norske mediedekningen. En annen lignende studie utført av 

Save og Hagen (2015, s. 77-91) undersøkte kjønnsfordelingen i redaksjonelle tekster i seks 

norske aviser i løpet av en syntaktisk uke i 2014. Funnene avdekket en skjevfordeling der  
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20 % av nyhetsoppslagene ble kategorisert kvinnelig, mens 60 % var mannlige. Resterende 20 

% bestod av to nøytrale grupperinger. 

 

Et forskningsprosjekt gjennomført av Pippa Norris (1997, s. 149-165), undersøkte 

mediedekningen av 20 ledere i ulike land der alle hadde en form for politisk tilknytning. Det 

ble ved bruk av en kvantitativ forskningsmetode kartlagt antall medietekster de ulike lederne 

var presentert i, sammenlignet med deres mannlige kolleger. Formålet var å avdekke om 

kvinnene fikk like mye mediedekning som mennene, og om mediedekningen bar preg av 

nyhetsrammer som representerte ulike kjønnsperspektiv. Studiens resultat viste at de 

kvinnelige lederne ble viet mindre oppmerksomhet og spalteplass enn mennene. Det ble 

avdekket at de mest brukte nyhetsrammene var av kvinner som oppnådde suksess, kvinner 

som forkjemper for forandring og kvinner som ble snakket ned på bakgrunn av sine 

kvalifikasjoner og arbeidserfaringer. Dette støttes opp av Gill (2007, s. 117) som refererer til 

at forskning innen kjønn, politikk og nyheter har vist at kvinnelige politikere får langt mindre 

pressedekning enn deres mannlige kolleger. Lazare (2004, s. 16) hevder også at kvinner 

unnskylder seg oftere enn menn, og ettersom kvinner har fått flere lederstillinger i 

næringslivet vil også unnskyldninger i jobbsammenheng lettere bli uttalt fra kvinner. Dette 

tyder på at kvinner blir behandlet annerledes i mediene, og kanskje også oppfører seg 

annerledes i politikk og næringsliv.  

 

2.5 Merkevarebygging og digitale medier 

Personlig merkevarebygging er en prosess politikere og næringslivsledere aktivt jobber med 

over lengre tid. Bevisst eller ubevisst. Alle har en merkevare og det finnes en rekke forhold 

som påvirker en personlig merkevare, i positiv og negativ forstand. Ved at en organisasjons 

leder synliggjøres vil en organisasjon kunne bidra til å skape et positivt forhold til forbrukeren 

(Aaker, 1996, s. 127). Personlige merkevarer, som kommersielle, tar tid å utvikle (Gander, 

2014, s. 99-101). Rangarajan, Gelb og Vandaveer (2017, s. 358-359) diskuterer effekten av 

selvpromotering i sosiale medier. Ifølge forfatterne skilles personlig merkevarebygging seg ut 

ved at merkevaren bygges over tid parallelt med personens utvikling. Det anses viktig at 

merkevaren er noenlunde konsistent over tid for å skape en god merkevare. For å lykkes med 

en personlig merkevare kan det være nødvendig å utforme en strategi. For å bli oppfattet som 

en leder er det viktig å drive frem ideer, opptre som et godt eksempel og inspirere andre 
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(Kaputa, 2010, s. 33-49). Begrepet branding blir brukt som et strategisk verktøy for å skape 

suksess i næringslivet (Gad & Rosencreutz, 2004, s. 12-13). 

 

Sosiale medier har blitt en integrert og viktig kommunikasjonskanal for både organisasjoner 

og ledere. Tilstedeværelse i sosial medier kan bidra til å bygge en personlig merkevare. 

Likevel er det viktig å avgjøre hva man ønsker å dele i sosiale medier, for å skape en balanse 

mellom å promotere seg selv, og ikke bli oppfattet som selvsentrert (Aalen, 2015, s. 166). I en 

bacheloroppgave gjennomført av Tønnessen, Esp og Egenæs (2013) om ledere og bruken av 

sosiale medier, var Traaseth en av seks intervjuobjekter. Ettersom oppgaven ble utgitt i 2013, 

var Traaseth på den tiden ansatt i HP Norge. På spørsmål som omfattet oppfattelse av lederes 

bruk, ga Traaseth uttrykk for behovet av å bruke sosiale medier som leder:  

Jeg tror dagens og fremtidens ledere må hvert fall forstå hva som skjer. Ehm, og de må 

tilrettelegge sånn at folkene sine kan få bruke disse verktøyene. Så sosiale medier har 

kommet for å bli, også må man lære seg og bruke det i henhold til sin kontekst da… 

(Tønnessen et al., 2013).  

 

 

Flere bedrifter har de seneste årene integrert blogging som en del av deres ekstern 

kommunikasjon. Slike blogger deler gjerne viktige hendelser i bedriften, nye 

forretningsområder eller produkter og annen bransjeinformasjon. Innovasjon Norge har en 

blogg som heter Innovasjonsbloggen (https://innovasjonsbloggen.com/), som publiserer 

blogginnlegg om blant annet nærings- og innovasjonspolitikk, samt konkrete eksempler på 

innovasjon i Norge. Tinteguri er Traaseths bloggnavn, som har blitt brukt på hennes to 

blogger. Som tidligere nevnt er den første bloggen åpen pr. mai 2019, men inneholder ingen 

blogginnlegg etter 2012, mens den nyeste bloggen har blitt stengt, og er derfor ikke lenger 

tilgjengelig for leserne. Flynn (2006) skriver at ledere i like stor grad som ansatte kan skrive 

blogginnlegg som kan skade bedriften. Likevel vil en leders blogginnlegg kunne skape større 

negative konsekvenser for bedriften, som blant annet kan ramme tillit til bedriftens ledelse, 

skade bedriftens omdømme eller skape negative overskrifter i media (s. 143). 

 

2.6 Medieskandaler og politiske skandaler 

Skandaler er ikke et nytt fenomen. Likevel bidrar mediene til å øke synligheten og 

hyppigheten av skandaler i offentligheten. Fellesbetegnelsen skandale defineres som 

«handlinger eller begivenheter der blandt andet omfatter overtrædelsen af visse værdier, 

normer eller moralregler» (Thompson, 2002, s. 72). Det finnes flere definisjoner av skandale 
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og likeledes ulike betydninger. Jeg vil introduserer de som anses mest aktuelle for studien: 

Medieskandale, politisk skandale og politikerskandale. 

 

En medieskandale er en skandaletype som blir beskrevet slik:  

A media scandal occurs when private acts that disgrace or offend the idealized, 

dominant morality of a social community are made public and narrativized by the 

media, producing a range of effects from ideological and cultural retrenchment to 

disruption and change (Hinerman & Lull, 1997, s. 3). 

 

Avgjørende ved en medieskandale, er innvirkningen av mediene som skaper og øker 

oppmerksomheten rundt skandalen. I tillegg blir det i medieskandaler jaktet på den skyldige 

(Bjerke, 2011, s. 181). Hvem er den ansvarlige? Hinerman og Lull (1997, s. 11-13) har 

gjennom ti punkter formulert hva de betegner som kriterier for det som gjør at en skandale 

oppstår. Punktene omhandler i hovedsak at sosiale normer må være overskredet av konkrete 

personer, på grunnlag av egne interesser og at forholdene blir kjent i media. Skandaler kan 

variere i omfang og konsekvenser, og kan i verste fall ende med at de rammede må slutte i sin 

stilling (Thompson, 2002, s. 241). Skandaler kan likeledes ramme et omdømme (Thompson, 

2002, s. 256). Midtbø (2007, s. 123) mener at politikere som har vært innblandet i en skandale 

tidligere har større mulighet for å havne i medienes søkelys igjen. Et kjennetegn med 

medieskandaler er at det «i medieskandaler blir historier og opplysninger som underbygger og 

støtter skandalens dominerende perspektiver gitt prioritet og publisert» (Bjerke, 2011, s. 175). 

 

Thompson omtaler en politisk skandale som «en hvilken som helst skandale der omhandler en 

politisk leder eller skikkelse» (Thompson, 2002, s. 101). En leder for et selskap med politisk 

eierstyring kan på et vis også betegnes som en politisk leder, i studiens tilfelle: Traaseth. 

Samtidig er det viktig å ta i betraktning hvilke sosiale relasjoner og institusjoner som tilegner 

personen denne makten. En politisk skandale er ofte preget av en handling som utløser en 

«prosess av kritikk og motkritikk, anklager og unnskyldninger, fordømmelse og sympati» 

(Midtbø, 2007, s. 55). Politikere er særlig utsatt for skandalisering på grunn av sin synlighet i 

mediene (Hornnes, 2009, s. 155). Mediene bidrar altså til å skape skandalene og 

nyhetsformidlere offentliggjør saksforhold som kan ramme politikere.  
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Mediedekningen av politiske skandaler kan virke å ha økt i omfang, og dette er preget av 

medienes økende interesse for nettopp slike saker. Thompson (2002, s. 120) mener 

journalistikken i 1960- og 1970-årene ble preget av å være mer oppsøkende, der 

journalistenes mål om å avdekke hemmeligheter ble viktigere. Mediedekningen og andre 

politikeres reaksjoner er ofte utslagsgivende for skandalens forløp og konsekvens (Midtbø, 

2007, s. 55). Slik kan en skandale lede til journalisters offentliggjøring av ny informasjon om 

det eksisterer grunnlag for det, som kan skape nye skandaler (Midtbø, 2007, s. 39). På denne 

måten kan mediene bidra til å opprettholde en sak i mediene, der den eller de involverte 

fortsetter å være aktuelle i mediene. 

 

Thompson (2002) foreslår fem kriterier han mener bør være oppfylt for å kunne omtale en 

handling, begivenhet eller omstendighet som en politisk skandale. For det første må det 

forekomme en overtredelse av verdier, normer eller moralregler. For det andre må forholdene 

være hemmeligholdt, men bli kjent for andre enn de involverte. For det tredje må 

utenforstående føle seg krenket eller sjokkert som følge av forholdene. For det fjerde må 

utenforstående personer fordømme handlingene, og for det femte må avsløringen kunne skade 

omdømmet til den eller de ansvarlige (s. 25-56). 

 

Midtbø (2007, s. 18) omtaler to grupperinger innen politiske skandaler; politikerskandaler og 

politikkskandaler. Politikkskandaler er tilsvarende begrepet politiske skandaler som definert 

tidligere. Politikerskandaler forklares derimot av Midtbø (2007, s. 18) som skandaler der 

regelbrudd eller feil begått av politikere på ulike nivåer, blir offentlig kjent. Det som 

karakteriserer denne typen skandale er at handlingene kan ha vært gjennomført utenfor ens 

politiske handlingsfelt, men på grunn av lederstilling eller politisk tilknytning, kan det få økt 

oppmerksomhet og alvorlige konsekvenser for stillingen til den ansvarlige (Midtbø, 2007, s. 

18-19).  

 

2.7 Tidligere forskning 

Det har innenfor de ulike fagfeltene blitt gjort store mengder forskning. Dette underkapittelet 

vil introduserer noe av dette, og presentere de ulike fagfeltene samlet ettersom det finnes 

glidende overganger mellom noen av dem. 
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Det har gjennom årene vært gjort mye skandaleforskning, og da spesielt innen politiske 

skandaler. Medienes politiske tilknytning har i senere tid blitt viet oppmerksomhet (Midtbø, 

2007, s. 9). Thompson (2002, s. 116-117) diskuterer to mulige grunner til at politiske 

skandaler kan ha blitt mer fremtredende innen den politiske arena. Den ene grunnen han 

henviser til er at politiske lederes moral har blitt svakere, som kommer til uttrykk gjennom 

deres personlige og profesjonelle oppførsel. Den andre grunnen han fremlegger er at 

samfunnets standarder for god moral har endret seg. Slik kan det som ble godtatt tidligere, bli 

forkastet eller sett ned på i dag. Videre peker han på mulige grunner til at det har blitt slik, og 

to av disse er endringer i journalistikkens kultur, og endringer i form av kommunikasjons- og 

overvåkningsteknologi. 

 

Det har blitt gjort en rekke norske forskningsprosjekter og masteroppgaver innen 

skandalefeltet, og spesielt innen norske skandaler. Blant annet studerte førsteamanuensis 

Gunn Enli hvordan statsråd Manuela Ramin-Osmundsen ble utsatt for en politisk skandale 

tilbake i 2008 (G. Enli, 2011). G. Enli (2011) omtaler skandalen både som en politisk 

skandale og en medieskandale, som vitner om begrepenes tendens til å gli over i hverandre. 

Ved hjelp av metodetriangulering ble mediedekningen undersøkt, med den hensikt å studere 

kjennetegn, redaksjonelle arbeidsmetoder og prosesser, samt hvordan saken skilte seg fra 

tidligere politiske skandaler i norsk offentlighet. Forskningsartikkelen avdekket at skandalen 

økte i intensitet og alvorlighetsgrad ved bruk av anonyme kilder, kontinuerlig mediedekning 

og stort engasjement fra det offentlige publikum.  

 

Enli undersøkte allerede i 2009 kjennetegn ved avisenes politiske kommentarer i Ramin-

Osmundsen-saken (G. S. Enli, 2009). Undersøkelsen som presenteres i et bokkapittel i boka 

til Pollack og Allern (2009b), analyserte seks utvalgte avisers kommentarer, utvalgte 

kommentarer ved Ramin-Osmundsens ansettelse som statsråd, kombinert med kvalitative 

intervjuer med politiske kommentatorer. G. S. Enli (2009, s. 135) redegjorde for at 

kommentarjournalistikken i de utvalgte avisene i løpet av den politiske skandalen var preget 

av ulike tilnærminger. Blant annet ble Ramin-Osmundsens lojalitet til Norge grunnet 

innvandrerbakgrunn, mediehåndtering og kjønn brakt opp i kommentarene. 

 

Allern (2009, s. 49-81) har gjennomført en kvantitativ innholdsanalyse av mediedekningen 

hos ni norske aviser i den politiske skandalen av Gerd-Liv Valla som foregikk i 2007. 

Mediedekningen ble kategorisert som fire ulike vinklinger. Funnene avdekket blant annet at 
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bruken av anonyme kilder var hele 14 %. Skandalen er en av de mest kjente i Norge i nyere 

tid. Hornnes (2014) studerte som del av sin doktorgradsavhandling også Valla-saken, i 

kombinasjon med syv andre skandaler av kvinnelige politikere i Skandinavia. Særlig 

interessant er det at hun argumenterer for at fremtidige skandaler i større grad vil involvere 

sosiale medier, fordi skillet mellom privat og offentlig sklir over i hverandre, og man derfor 

kan bli holdt ansvarlig for uegnet aktivitet på sosiale medier (s. 243-244).  

 

Haugen (2009) skrev i sin masteroppgave om statsråden Åslaug Haga som i 2008 opplevde en 

massiv mediedekning på grunn av flere negative forhold. Åslaug Haga trakk seg som statsråd 

på grunn av helsen, og masteroppgaven gir uttrykk for at mediestormen hun opplevde kan ha 

hatt innvirkning på avgjørelsen. 

 

Forskning innen mediedrev henger tett sammen med skandaleforskning. Holmene (2012) 

undersøkte i sin masteroppgave de to skandalene som defineres som «Statoilsaken» og 

«Telenorsaken», og deres forhold til mediedrev i en skandinavisk forskningskontekst. 

Masteroppgaven tok i bruk casestudie som metode, og bygger videre på Pollack og Allern 

(2009b) sin metode for casestudie. Holmene (2012) konkluderte med at begge skandalene var 

preget av mediedrev, som var drevet frem av kritisk vinkling, fokus og omfang på tvers av 

flere redaksjoner. Likevel var utfallet ulikt, ettersom konsernsjefen i Statoil mistet jobben, 

mens konsernsjefen i Telenor ble sittende.  

 

Christoffersen (2010) undersøkte i sin masteroppgave hvilke tolkningsrammer som ble brukt 

av VG i dekningen av en medieskandale i 2009. Saken omhandler en konflikt mellom 

tidligere Næringsminister Sylvia Brustad og næringslivstopp Kjell Inge Røkke. Sentralt i 

masteroppgaven er Robert Entmans teori innen tolkningsrammer. Funnene avdekket ved bruk 

av kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse at mediedekningen inneholdt fire hovedrammer: 

Lureri, vennetjeneste, inkompetanse og konflikt.  

 

2.8 Oppsummering av teori 

I dette kapittelet har det blitt gjort rede for studiens teoretiske rammeverk. Rammeverket 

baserer seg hovedsakelig på sentrale begreper og kategoriseringen innenfor framing, 

mediedrev, sjanger, kilder, kjønn og ledelse, merkevarebygging og skandaler. Ettersom 

studiens rammeverk omfatter et bredt spekter av ulike teoretiske områder, har det vært 
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nødvendig å avgrense hva som ble inkludert. Derfor er det jeg har valgt å inkludere, det jeg 

har ansett som det mest sentrale for problemstillingen. Kapittelet har kort introdusert hvordan 

medienes makt kan komme til uttrykk ved bruk av nyhetsrammer og mediedrev.  
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3 Metode 
 

 

Jeg vil i det påfølgende kapittel redegjøre for studiens forskningsmetoder og forklare hvorfor 

disse anses som mest relevante for studiens formål. Derfor vil redegjørelsen også belyse 

materialet som er valgt ut for videre analyse og forklare andre rammer rundt 

datainnsamlingen. For å kunne legge til rette for et nøyaktig forskningsopplegg er det 

nødvendig å være presis i de ulike valgene som fastsettes. Et viktig krav innen forskning er 

likeledes at studien er preget av transparens, slik at alle valg og begrensninger er dokumentert 

(Tjora, 2010, s. 188). Derfor vil dette kapittelet redegjøre for alle valg som har hatt betydning 

for hva angår studiens metodiske rammeverk.  

 

3.1 Studiens design 

For å kunne belyse problemstillingen har det vært nødvendig å sikre forskningskvaliteten i 

hele studien. Særlig er metodevalget viktig, som bidrar til å utforme studiens design. Det er 

nødvendig at problemstillingen er retningsgivende for valg av metode, og ikke omvendt. 

Studiens problemstilling skal fungere som forskningsoppleggets rettesnor, og bidra til at det er 

sammenheng mellom datainnsamling og studiens mål (Grønmo, 2004, s. 63). Man bør lage  

« … problemstillingen slik at forskningen kan gjennomføres på en fornuftig og mest mulig 

effektiv måte» (Østbye, 2013, s. 20). 

 

Studiens metodevalg baserer seg på to kvalitative metoder: Kvalitativ innholdsanalyse og 

kvalitative intervjuer. Kvalitative forskningsmetoder preges av forståelse, nærhet til 

forskningsobjekter, samt åpenhet mellom forsker og forskningsobjekter (Tjora, 2010, s. 15-

16). De kvalitative metodene vil gjennom datainnsamlingene innhente utdypende empiri som 

vil legge til rette for en belysning av problemstillingen. Den kvalitative innholdsanalysen har 

til hensikt å innhente tilstrekkelig med data for å kunne besvare det første 

forskningsspørsmålet. De kvalitative intervjuene vil innhente data for å kunne besvare det 

andre forskningsspørsmålet. Ettersom problemstillingen er retningsgivende for metodevalget, 

var det ved metodevalget nødvendig med en orientering i ulike forskningsmetoder før valget 

om hvilken eller hvilke forskningsmetoder som best kunne belyse forskningsspørsmålet 

kunne tas. Beslutningen om å bruke kvalitativ metode er basert på problemstillingens hensikt 
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om å skape en forståelse av bestemte forhold (Grønmo, 2004, s. 245). For å kunne besvare 

problemstillingen, ble det ansett som best egnet å studere publiserte og utgitte medietekster, i 

kombinasjon med intervjuer av personer som har skrevet enkelte av disse medietekstene. Ved 

å anvende to ulike metoder som gir to ulike typer data for å besvare samme problemstilling, 

tas metodetriangulering i bruk (Grønmo, 2004, s. 55). Bakgrunnen for å ta i bruk 

metodetriangulering, er ønsket om å få ulik data som kan belyse problemstillingen fra ulike 

vinkler. 

 

3.2 Kvalitativ innholdsanalyse 

Kvalitativ innholdsanalyse, også kalt tekstanalyse, er en av studiens to forskningsmetoder. 

Metoden har et typisk induktivt design som har til hensikt å generere ny teori ut i fra 

fortolkning av empiri (Grønmo, 2004, s. 36-38). Det kan derfor argumenteres for å være en 

egnet metode for forskningsprosjektet, da ønsket om å generere kunnskap ved å studere 

mediedekningen er en av problemstillingens to forskningsspørsmål. Grønmo (2004, s. 245) 

forklarer at datamaterialet i kvalitative undersøkelser ofte er tekst. Bakgrunnen for valg av 

kvalitativ innholdsanalyse, fremfor en kvantitativ tilnærming, er ønsket om å studere 

medietekstenes mening og innhold. Dette ville også vært mulig ved bruk av en tallfestet 

tolkning av kategorier, men ikke på en like utfyllende måte. Ved bruk av kvantitativ 

innholdsanalyse blir det utformet et kodeskjema før datainnsamlingen begynner (Grønmo, 

2004, s. 193), som vil plassere utvalget innenfor ulike kategorier. Ettersom en kvalitativ 

tilnærming ble vurdert til å kunne gi mer utfyllende data om mediedekningens innhold, ble 

denne metoden vurdert som best egnet for problemstillingens formål. Som tidligere nevnt, vil 

det første forskningsspørsmålet belyses av datainnsamlingen i den kvalitative 

innholdsanalysen.  

 

3.2.1 Populasjon, utvalg og tidsbegrensninger 

Første steg i den kvalitative innholdsanalysen var å finne analyseenheter. Begrepet 

«medietekster» vil erstatte begrepet analyseenheter i studien. Problemstillingen dannet 

grunnlaget for hva slags data som var relevant, som i tråd med Grønmo (2004, s. 189) sine 

instruksjoner. Det ble derfor nødvendig å finne medietekstene som samsvarte med hva 

problemstillingen hadde til hensikt å undersøke, ettersom utvelgelsen tar utgangspunkt i 

problemstilling og studiens temaer (Grønmo, 2004, s. 191). For å kunne danne en oversikt 

over mediedekningen i perioden jeg hadde satt meg ut som studiens undersøkelsesområde, 
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gjorde jeg et søk i det elektroniske arkivet Atekst, levert av medieovervåknings- og 

analyseselskapet Retriever. Søket bidro til å visualisere og skille ut hvilke datoer som dannet 

grunnlaget for tidsavgrensningene. Søkeresultatet visualiserte mediedekningen slik:  

 

Figur 1 viser antall medietekster publisert i Norge, som inneholder begge søkeordene i 2018. 

Tallene er hentet fra Atekst. 

 

Det var på grunnlag av dette søket, at det ble ansett som hensiktsmessig å definere tre ulike 

hendelser med klare tidsavgrensninger. Grunnen til denne oppdelingen er at det ble presentert 

tre ulike saker i mediene i månedene mars til juli 2018. Ved å definere perioden som tre ulike 

hendelser vil det skape muligheten for en sammenligning av mediedekningen, ved å betrakte 

likheter og ulikheter på tvers av hendelsene. I tillegg anså jeg det som interessant å undersøke 

om mediedekningen i de tre hendelsene på noen måte bygde videre på hverandre, med 

henhold til de teoretiske områdene, slik forskningsspørsmålet er formulert. Søket i Atekst 

kartla de konkrete datoene for det som viste seg å bli avgrensningene mellom de ulike 

hendelsene. De konkrete tidsavgrensningene er: 

- Første hendelse: 4.-9. mars 2018 

- Andre hendelse: 22.-29. juni 2018 

- Tredje hendelse: 6.-10. juli 2018 

 

Den høye kurven i november er et resultat av at det 23. november ble offentlig kjent at 

Traaseth hadde meddelt sitt ønske om å avtre fra sin stilling i Innovasjon Norge. Det førte til 

en stor mengde medietekster. Ved utvelgingen av medietekster var det viktig å utvise en 

streng kildekritikk, som er svært viktig i kvalitativ innholdsanalyse (Grønmo, 2004, s. 190). 

Populasjonen anses som all mediedekning av Traaseth innenfor de tre definerte tidsperiodene. 
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Alle medietekstene i populasjonen var offentlig tilgjengelige, ettersom det bestod av 

medietekster publisert hos norske aviser. Alle kildene ble vurdert troverdige ettersom det var 

norske aviser med navngitte forfattere. 

 

De tre utvalgene representerer medietekstene som er valgt ut for analyse, og er valgt ut ved 

bruk av et strategisk utvalg. Det ble ansett som mest hensiktsmessig, ettersom jeg med et 

strategisk utvalg hadde mulighet til å selv avgjøre hvilke enheter jeg ønsket å inkludere, basert 

på hva som ville passe overens med studiens teoretiske og analytiske mål (Grønmo, 2004, s. 

88). Formålet var at medietekstene i hvert utvalg ville bidra til å belyse problemstillingen. 

Utvalgene er begrenset til å gjelde medietekster publisert hos norske aviser, ettersom det er 

den norske mediedekningen som anses mest relevant for problemstillingen. Medietekstenes 

avsender/utgiver ble valgt på bakgrunn av at det var ønsket en bredde i utvalgene. Derfor 

representerer utvalgene alt fra lokalaviser til landsdekkende tabloidaviser, nyhetsartikler og 

kommentarer, samt digitale og trykte aviser. Ettersom problemstillingen tar i betraktning 

mediedekningen uavhengig av avsender/utgiver, ble det ansett som en god fremgangsmåte. 

Dette la rammer for den videre utvelgelsen av analyseenheter. Pressemeldinger fra Innovasjon 

Norge ble inkludert i utvalgene. Det ble anslått som interessant, for å ta i betraktning dere 

respons til mediedekningen. I tillegg fungerer noen av pressemeldingene som 

bakgrunnsinformasjon i studien.  

 

Ettersom mediedekningen i populasjonen viste seg å variere mellom de tre hendelsene, ble 

også utvalgene av ulik størrelse, målt i antall medietekster. For å kunne begrense utvalgenes 

størrelser i henhold til avsatt tid til analysering, var det nødvendig å utforske alle 

medietekstene tilgjengelige i Atekst. Størrelsen på de tre utvalgene er avgjort på bakgrunn av 

en strategisk vurdering, som er i henhold til Grønmo (2004, s. 89) sin anbefaling. Størrelsen i 

form av antall medietekster ble vurdert til å være tilstrekkelig for å kunne besvare 

problemstillingen, ettersom nye medietekster ikke tilførte betydningsfull informasjon i form 

av nye beskrivelser av Traaseth (Grønmo, 2004, s. 89). De utvalgte medietekstene inneholder 

tekst som er relevant for forskningsspørsmålet.  

 

Søkeresultatet i Atekst ga flest elektroniske medietekster. Utvalgene er derfor preget av dette. 

Derimot er det viktig å være bevisst på at digitale medietekster kan redigeres eller fjernes etter 

publisering. Jeg mener likevel retningslinjene for utvalget vil være tilstrekkelig for å kunne si 

noe om tendensene i mediedekningen for de tre hendelsene, som er i henhold til 
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problemstillingen. Ettersom utvalget er basert på en strategisk utvelgingsprosess, vil funnene 

kun fortolke det konkrete utvalget, og på ingen måte gi grunnlag til å kunne generaliseres til 

hele mediedekningen. 

 

3.2.2 Søkeord 

Ved defineringen av de ulike hendelsene ble det brukt to søkeord. Det var «Anita Krohn 

Traaseth» og «Innovasjon Norge». Søkene inkluderte treff fra avsendere i Norge, og alle 

kildetyper. Dette ble ansett som viktig da jeg ikke ønsket å ekskludere treff før jeg hadde fått 

sett nøyere på dem, da de kunne vise seg å være av verdi. Til tross for at jeg ikke i 

utgangspunktet ønsket å begrense utvalgene til kun å inneholde aviser, var det i Atekst svært 

få treff innenfor de andre kildetypene. Det resulterte i at kun aviser ble inkludert. Muligheten 

for å inkludere andre nordiske land enn Norge var tilstede, men da det er norsk mediedekning 

jeg anser som relevant for studien, er kun norske treff inkludert. Ved søk i de tre tidsperiodene 

ble de samme søkeordene brukt. Jeg valgte å bruke begge søkeordene fordi jeg antok at 

søkeresultatet ville presentere relevante medietekster som omhandlet både Traaseth og 

Innovasjon Norge. Samtidig antok jeg at en medietekst som har blitt publisert innenfor de 

ulike tidsperiodene ikke ville inneholde det ene søkeordet, uten å inneholde det andre. 

Derimot eksisterer det en mulighet for at enkelte medietekster som kun har inneholdt et av 

søkeordene kan ha blitt oversett, men jeg vurderer risikoen for dette til å være lav. Hensikten 

er å finne medietekster som omhandler Traaseth i forbindelse med de ulike sakene som har 

skjedd i tilknytning til Innovasjon Norge, så jeg anslår at majoriteten inneholder begge 

søkeordene.  

 

3.2.3 Datainnsamling og analyse 

Grønmo (2004, s. 245) forklarer at det i kvalitative studier er vanlig å analysere fortløpende 

som datainnsamlingen foregår, slik at det ikke er en adskilt dataanalyse som blir gjort senere i 

tid. Hypoteser og teori om medienes dekning av Traaseth kan genereres på grunnlag av 

datainnsamlingens empiriske materiale, som blir avdekket og analysert (Grønmo, 2004, s. 

261-262). Etter at datoene for de ulike hendelsene var definert ble medietekstene i de ulike 

hendelsene lest, for å kunne kartlegge studiens teoretiske rammeverk. Det teoretiske 

rammeverket ble fastsatt på grunnlag av hvilke temaer som ble vurdert mest fremtredende i 

utvalgenes medietekster. Deretter ble det definert kategorier for å operasjonalisere 

forskningsspørsmålene. Vanlig fremgangsmåte for kvalitativ innholdsanalyse er å begynne 
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med kategoriseringen i datainnsamlingen, etter hvert som utvelging av tekster foregår 

(Grønmo, 2004, s. 192). Kategoriene ble derfor fastsatt underveis som medietekstene i 

populasjonen ble betraktet. Det er en motsetning til kvantitativ forskning der analyseenhetene 

velges før datainnsamlingen begynner, og koder og kategorier fastsettes før analyseringen av 

datamaterialet (Grønmo, 2004, s. 193). For å kunne anvende datamaterialet videre er det 

nødvendig å studere det utvalgte materialet for å danne seg en oversikt over temaer og innhold 

(Grønmo, 2004, s. 246). Det ble derfor nødvendig å fastsette noen kategorier som jeg ønsket å 

studere nærmere. Dette er et nødvendig steg i prosessen for å fokusere på noen enkelte 

områder når det eksisterer store mengder materiale (Schreier, 2012, s. 59). Kategoriene er 

veiledende for den videre analysen. Kategoriene er følgende: 

- Nyhetsrammer (omhandler i tillegg kilder) 

- Mediedrev 

- Skandaler 

- Personlige karakteristikker (herunder kjønn, ledelse og merkevarebygging) 

 

Ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse der kun en forsker er ansvarlig for hele prosessen, er 

det viktig å være bevisst på forhold som kan svekke studiens kvalitet. Særlig i utvelgingen av 

medietekster og i analysene kan mine tanker og mål for studien påvirke resultatet, slik at 

utvalget bli skjevt (Grønmo, 2004, s. 192). Dette er forhold jeg var bevisst på i løpet av 

innsamlingen, utvelgelsen og i analysene. Mer om hvilke valg som har blitt gjort for å beholde 

høy datakvalitet vil bli presentert i et underkapittel senere i dette kapittelet.  

 

3.3 Kvalitative intervjuer 

En annen kvalitativ forskningsmetode som ble anvendt i studien er dybdeintervjuer. 

Dybdeintervjuer er en intervjuform som har til hensikt å «studere meninger, holdninger og 

erfaringer» (Tjora, 2010, s. 91). Etter at den kvalitative innholdsanalysen var gjennomført, var 

det områder som behøvde ytterligere innsikt for å kunne besvare problemstillingen, og det la 

grunnlaget for metodevalget. Dybdeintervjuer ble vurdert til å være en egnet metode da jeg 

ikke hadde kunnskap om journalistenes tanker og vurderinger på forhånd (Tjora, 2010, s. 91). 

Som tidligere nevnt, vil det andre forskningsspørsmålet belyses av datainnsamlingen i de 

kvalitative intervjuene. 
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3.3.1 Forberedelser og valg av informanter 

I den kvalitative innholdsanalysen ble medietekstenes avsendere kartlagt. Det var avgjørende 

for utvelgelsen av informanter til dybdeintervjuene. Journalister som hadde skrevet flest av 

medietekstene i de tre utvalgene ble kontaktet først for intervju. Deretter ble journalister som 

kun hadde skrevet en medietekst kontaktet. Det ble vurdert som en god fremgangsmåte på 

bakgrunn av at førstehåndsinformasjon fra journalistene som arbeidet tett på hendelsene, ville 

kunne bidra til å kartlegge viktige forhold ved mediedekningens karakteristikk. Journalistene 

besitter en ekspertise innenfor sitt felt og kan derfor betegnes som eliteinformanter. Det var 

viktig at jeg hadde god kjennskap til mediedekningen før intervjuene slik at jeg på best mulig 

måte kunne få tilgang på kunnskapen eliteinformantene besittet (Brinkmann, 2015, s. 171). 

 

Utvalget av informantene er basert på en strategisk vurdering. Et slikt utvalg er basert på 

hvilke informanter jeg anså kunne dele de mest fruktbare opplysningene innenfor 

forskningsspørsmålenes temaer (Tjora, 2010, s. 128). Blant annet ble Harald Stanghelle 

kontaktet, som var journalisten bak en kritisk kommentar publisert i Aftenposten (se mer om 

dette i neste kapittel). Han hadde dessverre ikke mulighet til å delta, som var synd ettersom 

det hadde vært interessant for problemstillingens formål. 

 

Studien ble meldt inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD) og godkjent i forkant av 

datainnsamling. NSD rådet meg til å informere Traaseth om studien ettersom hun er en sentral 

person i forskningsarbeidet. Jeg sendte derfor en e-post med informasjon om studiens formål 

og hennes rettigheter i form av innsyn, retting, protest og lignende. I samme e-post forespurte 

jeg et intervju, men e-posten ble aldri besvart. For problemstillingen hadde det ingen direkte 

konsekvens, ettersom jeg ikke har til hensikt å undersøke hvordan hun opplevde 

mediedekningen. Det kunne likevel gitt verdifull informasjon. Dermed falt valget på å kun ta 

kontakt med journalister. Informantene ble kontaktet gjennom e-post der de fikk nødvendig 

informasjon om prosjektet, se vedlegg 2. E-posten inneholdt blant annet informasjon om 

studiens formål, mine kontaktopplysninger, samtykke og at intervjuet ville bli tatt opp med en 

lydopptaker. Lydopptak i intervjuene var ønsket ettersom det ville bidra til et mer detaljert 

presisjonsnivå ved utforming av sitater og meningsinnhold, fremfor å kun basere 

datainnsamlingen på notater. Ved hjelp av en lydopptaker, kunne jeg også være mer fokusert i 

samtalen og komme med oppfølgingsspørsmål underveis. I tillegg anbefaler Tjora (2010, s. 

126) å bruke lydopptak ved dybdeintervjuer, så det ble ansett som et godt hjelpemiddel for 
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gjennomføringen. Totalt tok jeg kontakt med 10 personer, men dessverre var det mange som 

ikke responderte og flere svarte at de ikke hadde mulighet til å stille opp. Jeg endte derfor opp 

med kun to intervjuobjekter. Det resulterte i en usikkerhet i om det ville la seg gjøre å 

inkludere datainnsamlingen i studien. Jeg valgte likevel å gjøre det, da jeg vurderte empirien 

til å være fruktbar for studien da jeg ikke har som formål å generalisere, men heller få økt 

kunnskap fra journalistene. De to informantene skrev enten alene eller i samarbeid med 

kolleger om en eller flere av hendelsene. Informantene er beskrevet nedenfor. 

 

Eirik Elvevold har arbeidet som nyhetsjournalist hos E24 siden januar 2018. I perioden de tre 

hendelsene baserer seg på, skrev han saker han omtaler som «breaking news», som uventet 

dukker opp, der han forsøker å skrive på en forklarende måte. Elvevold skrev en 

nyhetsartikkel i første hendelse, der flere i Innovasjon Norges styre uttalte sin støtte til 

Traaseth. E24 var utgiveren som først publiserte nyhetssakene som startet det jeg definerer 

som andre og tredje hendelse. Til tross for at han som journalist ikke skrev noen av disse 

sakene, fulgte han hendelsene tett gjennom mediene og kolleger. 

 

Robert Gjerde har arbeidet som politisk reporter i Aftenposten siden 1997. I perioden de tre 

hendelsene baserer seg på, skrev han saker om norsk politikk, herunder Stortinget og 

regjeringen. Gjerde skrev i samarbeid med en kollega, nyhetsartikkelen som innledet det jeg 

definerer som første hendelse, der det ble kjent at styreleder Dyb hadde gått av. Han er i 

tillegg skrivende journalist i lag med kolleger i to andre nyhetsartikler i utvalget, alle i første 

hendelse. Han var ikke bidragsytende i de to neste hendelsene, men fulgte begge som leser. 

 

3.3.2 Utforming av intervjuguide, gjennomføring og etterarbeid 

Etter at informantene hadde meddelt at de ønsket å stille til intervju, ba jeg dem om å foreslå 

tid og sted, slik at det ble mest effektivt for dem, som er i tråd med Tjora (2010, s. 104) sin 

anbefaling. De ønsket begge å møte meg utenfor arbeidsstedet deres, som resulterte i at 

intervjuene ble avholdt på en café i nærhet av arbeidsplassene deres. Støynivået var lavt, som 

bidro til god kvalitet i lydopptakene. Begge intervjuene varte rett i underkant av en time.  

 

Det ble i forkant av intervjuene utarbeidet en intervjuguide, som fulgte et semistrukturert 

opplegg. Et semistrukturert intervju har fordelen av at temaer og intervjuguide kan være 

definert på forhånd, men også ha rom for å stille oppfølgingsspørsmål underveis (Østbye, 
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2013, s. 105). Denne intervjutypen ble ansett som best egnet, ettersom problemstillingen, det 

teoretiske rammeverket og kategoriene som ble avdekket i innholdsanalysen, la grunnlaget for 

spørsmålene jeg ønsket å stille informantene. Derimot ønsket jeg også at informantene skulle 

ha mulighet til å komme med tilleggsinformasjon, som kunne vise seg å ikke være dekt av 

intervjuspørsmålene. En intervjuguide for et semistrukturert intervju har skisserte temaer med 

spørsmål som ønskes besvart, men tar høyde for tilleggsinformasjon eller spørsmål underveis 

(Brinkmann, 2015, s. 156). Intervjuguiden ble utformet med utgangspunkt i Tjora (2010, s. 

96-97) sine tre faser for dybdeintervju, som omfatter oppvarmings-, refleksjons- og 

avrundingsspørsmål. Formålet var at intervjuene skulle begynne med en uformell prat, slik at 

informantene skulle føle seg komfortable i situasjonen. Deretter ble spørsmålene preget av 

hva problemstillingen og forskningsspørsmålene hadde til hensikt å undersøke. Det teoretiske 

rammeverket ble førende for hvilke spørsmål som ble skissert. Avslutningsvis inneholdt 

intervjuguiden spørsmål som oppfordret informantene til å tilføye ytterligere informasjon, om 

de skulle ha det. Se vedlegg 1 for fullstendig intervjuguide.  

 

Etter at intervjuguiden var skissert ble det gjennomført en pre-test, for å avdekke om 

spørsmålene var forståelige og om den eventuelt hadde behov for å forbedres. Pre-testen ble 

gjennomført ved at jeg stilte spørsmålene til medstudenter, for å teste formuleringen av 

spørsmålene, i tillegg til spørsmålenes rekkefølge. Pre-testen resulterte i å endre noen 

formuleringer, i tillegg til å fjerne noenlunde like spørsmål og legge til noen ekstra. 

 

Intervjuene ble gjennomført i mars og april 2019. Informantene ble informert om at det var 

nødvendig å gi et informert samtykke (Østbye, 2013, s. 37) om de ønsket å delta, etter at de 

hadde fått informasjon om studien og dens formål. De ble også informert om at de når som 

helst hadde mulighet til å trekke seg fra deltakelsen. Informert samtykke ble dokumentert i 

form av et signert samtykkeskjema. I etterkant av intervjuene oppdaget jeg imidlertid at 

intervjuguiden burde inneholdt flere spørsmål tilknyttet det teoretiske rammeverket og 

kategoriene som var fastsatt etter den kvalitative innholdsanalysen. 

 

I etterkant av intervjuene ble lydopptakene transkribert. Ved transkribering av intervjuer vil 

de muntlige intervjudataene bli omgjort til skriftlige, som er egnet for videre analyse 

(Brinkmann, 2015, s. 206). Lydopptakene ble transkribert på et mer detaljert nivå enn hva 

som viste seg å være hensiktsmessig for analysen, ettersom jeg ved transkriberingen ikke var 

klar over hva som ville være av verdi i analysen (Tjora, 2010, s. 126). En av informantene 
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hadde dialekt, men jeg valgte i transkriberingen å ikke ta hensyn til det, og skrive det som 

bokmål. Transkripsjonene ble dermed normalisert (Tjora, 2010, s. 127), ettersom ingen 

dialektord ble tolket som å ha en spesiell betydning. Informantene ble i intervjuene lovet å få 

tilsendt sitater for sitatsjekk, og transkriberingene ble derfor omgjort til et mer flytende språk 

uten pauseord og avbrutte setninger. Brinkmann (2015, s. 214) anbefaler ved sitatsjekk å gjøre 

det slik, av hensyn til informantene. Pauseord og avbrutte setninger ble heller ikke ansett av å 

ha noen verdi for den videre analysen. Sitatsjekken ble godkjent etter noen mindre justeringer. 

 

3.3.3 Analyse  

I analyseringen og presenteringen av intervjudata er det mulig å velge i blant ulike 

fremgangsmåter (Østbye, 2013, s. 128). Datainnsamlingen i dybdeintervjuene ga rik og 

utfyllende empiri om ulike forhold ved mediedekningen. Ved analysering av data fra 

kvalitative intervjuer er det derimot viktig at det forankres i «… overordnede 

problemstillinger og teoretiske perspektiver» (Østbye, 2013, s. 129). Analysedataene vil i 

kombinasjon med funnene i den kvalitative innholdsanalysen og teori, bli presentert som en 

tematisk analyse. Tematisk analyse anses som en godt egnet metode for å systematisere og 

presentere de kvalitative intervjudataene. Med en tematisk analyse vil jeg kunne utforske 

enkelte temaer som finnes i datamaterialet (Johannessen, Rafoss & Rasmussen, 2018, s. 278-

279).  

 

Dataene ble kodet ved bruk av en miks mellom fortolkende og forklarende koder. Ved å ta i 

bruk fortolkende koder har jeg mulighet til å tillegge min tolkning og forståelse av en tekst, 

mens jeg med forklarende koder har mulighet til å forklare tekstens innhold (Grønmo, 2004, s. 

247). Ved å kombinere de to ulike kodene kan jeg i analyseringen tolke informantenes utsagn 

og knytte dette opp mot det teoretiske rammeverket. Videre i analysen ble kodene strukturert 

som kategorier. Kodene ble deretter plassert i kategorier etter hva de inneholdt og 

representerte (Grønmo, 2004, s. 248). Datamaterialet ble plassert i kategorier som var 

tilknyttet det teoretiske rammeverket, eller utelatt om det var uvesentlig for problemstillingen. 

Ettersom jeg kun hadde to informanter, fant jeg det ikke hensiktsmessig å bruke for mye tid 

på å utvikle konsepter og begreper, ettersom jeg avdekket interessant data allerede i kode- og 

kategoriarbeidet. 
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3.4 Observasjon og intervju 

Ved studiens innledende arbeid var problemstillingen en annen, ettersom jeg ønsket å studere 

Innovasjon Norges og Traaseths bruk av kommunikasjonsstrategier. Både omhandlende 

selskapets merkevarebygging, men likeledes Traaseths personlig merkevare. På bakgrunn av 

dette, ønsket jeg å gjennomføre en observasjon hos Innovasjon Norge, etterfulgt av et intervju 

av Traaseth, og personer i kommunikasjonsavdelingen i selskapet. Jeg anslo én arbeidsuke 

som passende tidsperiode for observasjon, da jeg antok det til å kunne gi meg tilstrekkelig 

innsikt og kunnskap rundt deres håndtering innenfor de aktuelle arbeidsområdene. Jeg så for 

meg at deltakelse på møter der kommunikasjon, mediehåndtering og merkevarebygging av 

Innovasjon Norge og Traaseth ville være hensiktsmessig å delta på. I tillegg ønsket jeg å 

supplere datainnsamlingen med et intervju av Traaseth etter endt observasjonsperiode. 

Intervjuspørsmålene ville omhandle hennes tanker rundt hennes egen og selskapets 

merkevare, bruk av sosiale medier og hennes posisjon som leder i norsk næringsliv.  

 

Metodevalget ville gi førstehåndsinformasjon og innsikt til studien som ellers ville vært 

utfordrende å innhente. I håp om at dette ville la seg gjennomføre med tillatelse fra 

Innovasjon Norge og Traaseth, sendte jeg inn en søknad til NSD slik at jeg hadde tillatelse for 

datainnsamling da jeg tok kontakt med Innovasjon Norge, slik at jeg kunne kommunisere en 

snarlig oppstart. En e-post med forespørsel ble sendt direkte til Traaseth. Jeg fikk derimot 

avslag våren 2018, med den begrunnelsen at de ikke hadde mulighet til å delta på dette i lys 

av en svært hektisk kalender, og at de ofte fikk slike henvendelser, men ikke hadde mulighet 

til å hjelpe alle studenter. E-posten ble sendt fra Traaseths assistent, og hun skrev at 

forespørselen hadde blitt diskutert med Traaseth og kommunikasjonsdirektøren i Innovasjon 

Norge.  

 

Da det viste seg at metodevalget ikke lot seg gjennomføre, ble jeg nødt til å tenke nytt, da 

Traaseth og Innovasjon Norge fortsatt var det jeg ønsket å skrive om. Metodevalget ble derfor 

tilpasset en revidert problemstilling som ville la seg gjøre uten direkte kommunikasjon med 

Traaseth og Innovasjon Norge. 
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3.5 Datakvalitet 

For at studiens funn skal bli betraktet som gyldige og troverdige, er det ifølge Grønmo (2004) 

avhengig av at det innsamlede datamaterialet har holdt høy kvalitet. Høy kvalitet avhenger 

blant annet av at datamaterialet som er utvalgt i studien kan anses som det riktige materialet 

for å besvare studiens problemstilling med tilhørende forskningsspørsmål (s. 217). For at 

mine funn skal kunne anses som troverdige og gyldige er det viktig at hele studien er preget 

av valg som sikrer en høy validitet og reliabilitet. Underveis i studien har det vært fokus på å 

oppnå så høy validitet og reliabilitet som mulig, da dette vil styrke den vitenskapelige verdien 

av mitt arbeid. Jeg vil nedenfor drøfte studiens kvalitet med hensyn til validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhet. 

 

3.5.1 Validitet 

For at studien skal besitte høy validitet er jeg avhengig av at forskningsdesignet og 

datainnsamlingen innhenter data som kan hjelpe meg med å besvare problemstillingen. 

Grønmo (2004) forklarer at «validiteten er høy hvis undersøkelsesopplegget og 

datainnsamlingen resulterer i data som er relevante for problemstillingene» (s. 221). 

Gyldighet er en annen betegnelse (Tjora, 2010, s. 179). Dette betyr i praksis at det innsamlede 

datamaterialet må samsvare med mine intensjoner til studien, og at jeg samler inn de data som 

jeg har til hensikt å samle inn. Ved å knytte studiens funn til etablerte teorier og tidligere 

forskning, og ved å dokumentere valgene som har blitt foretatt i studien kan validiteten 

styrkes (Tjora, 2010, s. 179). Bakgrunnen for utvalgene i den kvalitative innholdsanalysen har 

tidligere i dette kapittelet blitt redegjort, og representerer et utvalg med ulike kilder i 

mediedekningen. Medietekstene i utvalgene ble valgt fordi de kan knyttes til studiens 

teoretiske rammeverk. Validiteten kunne muligens vært styrket om ikke det teoretiske 

rammeverket la føringer for utvelgelsen. Derimot kunne det endt med et utvalg som inneholdt 

flere medietekster som ikke ville vært relevant for problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. Da dybdeintervjuene ble planlagt ble Brinkmann (2015, s. 283-284) 

sine råd for å sikre høy validitet fulgt. Ved utforming av intervjuguiden med pre-test, og 

transkribering av intervjudataene var validitet et viktig moment å ta i betraktning. Pre-testen 

bidro til å revidere intervjuguiden for å bedre tilpasses det jeg ønsket å finne ut, som kan ha 

styrket studiens validitet. Likeledes kan validiteten ha blitt styrket ettersom jeg hadde 

mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuene. Under intervjuene fikk jeg 
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informasjon fra informantene som ikke var relevant for problemstillingen eller 

forskningsspørsmålene, så dette ble ikke inkludert i studien.  

 

3.5.2 Reliabilitet 

For at studiens reliabilitet skal være høy, er jeg avhengig av at undersøkelsesopplegget og 

datainnsamlingen gir pålitelige data (Grønmo, 2004, s. 220). Reliabilitet kan også bli betegnet 

som pålitelighet (Tjora, 2010, s. 175). For å teste reliabiliteten i et forskningsopplegg, kan 

man teste om man får den samme dataen i en annen innsamling (Grønmo, 2004, s. 220). 

Derimot er det ved bruk av kvalitativ metode mer utfordrende, ettersom en annen forsker mest 

sannsynlig ville innsamlet annen data enn det jeg gjør ved å analysere mediedekningen i en 

bestemt periode. Reliabilitet i kvalitativ metode avhenger derfor i større grad av om funnene 

baserer seg på data om de riktige forholdene, i tillegg til om forskerens subjektive tolkning 

har spilt inn (Grønmo, 2004, s. 228-229). Reliabiliteten i studien har blitt styrket gjennom de 

teoretiske og metodologiske redegjørelsene. Ved å ta i betraktning alle medietekster fra ulike 

aviser i landet da jeg valgte ut analyseenheter, kan reliabiliteten ha blitt styrket. For å redusere 

faktorer som kunne svekke designets reliabilitet, inkluderte jeg derfor medietekster som 

fremstilte Traaseth på ulike måter, for å illustrere bredden i mediedekningen. I tillegg valgte 

jeg å inkludere både store og små aviser, statlig og kommersielle aktører som utgivere. Det 

ble betraktet som viktig da jeg ikke ønsket å kun fokusere på en stor, kjent avis, men heller få 

et tverrsnitt av den totale mediedekningen i Norge. Utvalgene innen de tre hendelsene er 

derfor preget av en variert utvelgelse av medietekster.  

 

Transkriberingene og sitatsjekken bidro også til å styrke studiens reliabilitet. Til tross for at 

transkriberingene utelot pauseord og avbrutte setninger som kan ha svekket reliabiliteten, fikk 

begge informantene sitatsjekk tilsendt på e-post i etterkant av intervjuene. Sitatsjekken ble 

godkjent av informantene etter mindre justeringer.  

 

3.5.3 Generaliserbarhet 

Generalisering er ofte et mål innenfor det meste av samfunnsforskning, men i kvalitativ 

forskning er ikke alltid generalisering et mål (Tjora, 2010, s. 180). Studien har ikke som 

formål å kunne generalisere funnene til populasjonen. Hensikten er altså ikke å kunne trekke 

slutninger fra funnene og utvalgene, som kan tenkes å omhandle hele mediedekningen av 

Traaseth. Ved å bruke strategiske utvalg slik det er gjort i denne studien, eksisterer det ikke 
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mulighet til å kunne generalisere. Derimot er hensikten å bidra med en studie som undersøker 

strategisk utvalgte mediers mediedekning av Traaseth i en bestemt periode. Til tross for at 

funnene ikke kan generaliseres, er studien likevel interessant da det vil gi innsikt i ulike 

forhold ved mediedekningen i tre definerte hendelser av en norsk leder. 

 

3.6 Forskningsetikk 

For å gjennomføre et forskningsopplegg i tråd med etiske forskningsprinsipper, er det flere 

forhold det er viktig å ta hensyn til som forsker. En bør ha fokus på de etiske aspektene ved et 

forskningsopplegg (Tjora, 2010, s. 31), for å vise hensyn til de involverte. 

Forskningsprosjektet ble som tidligere nevnt, meldt inn til NSD i forkant av 

datainnsamlingen. Det ble gjort på grunnlag av at jeg ønsket å innhente personopplysninger 

fra intervjuobjektene. Det ble også sendt en e-post med et informasjonsskriv til Traaseth, for å 

informere henne om at hun var en sentral del av studien. Utvalgene i den kvalitative 

innholdsanalysen navngir forfatterne av medietekstene. Ettersom det allerede er offentlig 

kjent informasjon da medietekstene ble funnet på Internett gjennom Atekst, var 

tilbakemeldingen fra NSD at det ikke var nødvendig å informere alle journalistene. Det er kun 

navn og arbeidssted som blir gjengitt i studien, og ingen andre personopplysninger.  

 

Informantene ble introdusert for sine rettigheter og deres mulighet til å trekke seg fra 

forskningsprosjektet, gjennom et samtykkeskjema (informert samtykke). Ingen av 

informantene ønsket å være anonyme. Begge informantene fikk tilbud om sitatsjekk, som de 

takket ja til.  

 

3.7 Oppsummering av metodekapittel 

I dette kapittelet har det blitt gjort rede for studiens metodiske valg. De metodiske valgene 

legger rammer for hele studien, og studiens forskningsdesign er forklart og begrunnet. Dette 

omhandler de to metodenes fremgangsmåter, begrensninger, forskningskvalitet og etiske 

hensyn. I innledningskapittelet ble det introdusert det som anses som relevant 

bakgrunnsinformasjon. Det bidro til å skape en ramme rundt Traaseth, basert på kjennskap til 

tidligere forhold. Videre vil de to kvalitative metodene gjennom sine respektive analyser, 

bidra til å systematisk karakterisere mediedekningen av henne i de tre hendelsene. 
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4 Kronologisk analyse og diskusjon av 

mediedekningen 
 

 

Jeg vil i det påfølgende kapittel analysere og diskutere innsamlet datamateriale fra den 

kvalitative innholdsanalysen, i kombinasjon med det teoretiske rammeverket. Analysen vil bli 

gjennomført med en kronologisk presentasjon av hendelsene, der funn i utvalgenes 

medietekster som er relevante for forskningsspørsmålet blir fremhevet. Etter hver kronologisk 

presentasjon, følger en analyse og diskusjon som sammenfatter hendelsen i henhold til 

nyhetsrammer og mediedrev, for å belyse det første forskingsspørsmålet underlagt 

problemstillingen. Avslutningsvis vil funnene i alle hendelsene sammenfattes. 

Forskningsspørsmålet som ønskes besvart i dette kapittelet er følgende: 

 

Forskningsspørsmål 1:  

Hvilke nyhetsrammer er fremtredende, og i hvilken grad preges mediedekningen av 

mediedrev? 

 

Jeg vil med bakgrunn i datainnsamlingen utforske hvilke nyhetsrammer som er fremtredende. 

Analysen vil også utforske om mediedekningen kjennetegnes ved å bære preg av et 

mediedrev, som blir dannet på grunnlag av medienes rolle. Dette vil bidra til å gi et bilde av 

hvordan en konkret leder ble presentert i media i løpet av en periode, der personlige og 

organisasjonsmessige aspekter ble viet oppmerksomhet. Medietekstenes innramming er 

nødvendig å ta i betraktning for å kunne undersøke ulike fremstillinger av Traaseth og 

mediedrev. Sitater fra medietekstene er markert med innrykk og anførselstegn for å 

synliggjøre dem.  

 

4.1 Intern uro i Innovasjon Norge 

Tidsperioden for den første hendelsen er definert fra 4. mars til 9. mars 2018. Bakgrunnen for 

denne begrensningen er publiseringsdatoene for medietekstene i utvalget. Den 4. mars ble 

første medietekst som omhandlet situasjonen i Innovasjon Norge publisert. På grunn av 

mange publiserte medietekster de påfølgende dagene, er 9. mars datoen jeg har definert som 

hendelsens slutt. Det er på bakgrunn av at medietekstene i tiden etter, i stor grad var preget av 
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gjenbruk av informasjon fra tidligere saker. I tillegg ble det jeg definerer som sakens 

hovedinnhold publisert mellom 4.-9. mars, slik at medietekstene i utvalget på de definerte 

datoene evner å presentere sakens innhold. 

 

4.1.1 Kritikere og støttespillere 

Den første hendelsen, slik jeg har definert den, begynte 4. mars 2018 da det for første gang 

ble kjent i ulike medier at styrelederen i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, hadde trukket seg 

fra sin stilling med umiddelbar virkning. Den første nyhetssaken som omhandler saken ble 

publisert på nettavisen til Aftenposten (Gjerde & Hagesæther, 2018). Saken er informativ om 

Dybs avgang etter at Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal ha stanset prosessen om et 

styremøte for å vurdere Traaseths videre tid som administrerende direktør. Det kommer frem 

at grunnen til vurderingen av Traaseths stilling er mistillit fra deler av styret, og etter det 

avisen kjenner til har Traaseths lederstil vært preget av konflikter, konfrontasjoner og splid 

(Gjerde & Hagesæther, 2018). Traaseth uttaler følgende: 

«Jeg er ikke gjort kjent med denne misnøyen og anser det som svært alvorlige 

påstander» (Gjerde & Hagesæther, 2018). 

«Jeg kan ikke ha forståelse for en kritikk som ikke er tatt opp med meg» (Gjerde & 

Hagesæther, 2018).  

Aftenposten formulerer syv ganger i nyhetssaken «etter det Aftenposten kjenner til», og fire 

ganger «det får Aftenposten bekreftet fra flere kilder», mens det blir skrevet to ganger «flere i 

styret/flere i Innovasjon Norge», uten videre å konkretisere hvem dette er. Disse 

henvisningene som vitner om Aftenpostens bruk av flere anonyme kilder, skaper et inntrykk 

av at flere støtter denne dekningen (Gjerde & Hagesæther, 2018). Det kommer til uttrykk at 

Dyb føler seg overkjørt av Røe Isaksen, som ifølge Dyb handlet imot styret. Røe Isaksen 

uttaler at det fortsatt er styret som er ansvarlig for ansettelsesforholdet til daglig leder, men at 

selskapets valgkomité hadde formidlet til Dyb at han ikke ville bli innstilt til gjenvalg. Ifølge 

Aftenposten (Gjerde & Hagesæther, 2018), anså Røe Isaksen det som den nye styrelederens 

oppgave å ta stilling til administrerende direktør, og ikke avtroppende styreleder. Nyhetssaken 

inneholder beskrivelser av Traaseths lederstil. Ingen åpne kilder bekrefter dette, men 

Aftenposten skriver gjentatte ganger at det er flere i styret som bekrefter at hun har en 

utfordrende lederstil (Gjerde & Hagesæther, 2018). Nyhetsartikkelen er i stor grad preget av 

anonyme kilder. 
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Senere samme dag retter kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle, kritikk mot Røe 

Isaksen for å gripe inn i styrets arbeid (Stanghelle, 2018). Kommentaren beskriver Traaseths 

dyktighet innen sosiale medier, og at hun er en ivrig profilskaper. «Profilert direktør» er også 

en beskrivelse Stanghelle (2018) bruker om Traaseth. Kommentaren er preget av misnøye mot 

Næringsministerens inngripen, samtidig som den demonstrerer nyanserte beskrivelser av Dyb 

og Traaseth: 

«Det er dramatisk når en meget respektert og dyktig næringslivsleder som Per Otto 

Dyb varsler at han går av med øyeblikkelig virkning» (Stanghelle, 2018). 

Traaseth blir beskrevet på følgende måte: 

«Ingen kan frata Anita Krohn Traaseth at hun er en drivende dyktig bruker av sosiale 

medier og en ivrig profilskaper, men en rekke ulike saker har reist spørsmål om hun er 

den riktige sjefen for et så viktig selskap som Innovasjon Norge» (Stanghelle, 2018).  

 

Dagen etter ble flere saksforhold kjent i media, og publiseringshyppigheten var stor. 

Rådgiver og tidligere redaktør Suzanne Kaluza publiserte opprinnelig et innlegg på Facebook, 

som senere 5. mars ble publisert hos Aftenposten. Kaluza skriver i sitt motsvar i Aftenposten 

følgende: 

«Dette var alt Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle (62) hadde å si om 

kompetansen til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge...» 

(Kaluza, 2018). 

Enkelte av Innovasjon Norges resultater blir i motsetning til Stanghelles (2018) kommentar 

fremhevet som bevis på at Traaseth leverer profesjonelt og faglig, og ikke kun gjennom 

profilskaping på sosiale medier (Kaluza, 2018).  

Traaseths kjønn og posisjon som kvinnelig leder kommer også til uttrykk: 

«For Harald Stanghelle er administrerende direktør Anita Krohn Traaseth ikke «flink» 

til å bygge profil en gang, bare «ivrig». Språk er makt. Ordene vi bruker på å beskrive 

ledere er med på å definere synet vårt på nettopp disse. Hvordan kvinner omtales i 

mediene betyr noe.  

Da er det viktig at en av landets største aviser er den makten litt mer bevisst» (Kaluza, 

2018). 

 

 

E24 publiserer samme dag en sak som er basert på en pressemelding fra NTB, med tittelen 

«Oppvask på Stortinget om Innovasjon Norge» (Rønning, 2018). Saken omhandler de 

politiske partiene Ap og Sp som har anklaget Næringsministeren for brudd på god eierstyring. 
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Næringsministeren på sin side hevder at han ikke har brutt prinsippene som ligger til grunn 

for god eierstyring. Politiker i Arbeiderpartiet, Terje Aasland, har sendt tre skriftlige spørsmål 

til Næringsministeren, med ønske om å få en avklaring på om prosessen har blitt gjort 

innenfor de rette rammer, og uttaler: 

«Dersom Aftenpostens fremstilling er riktig, har næringsministeren gjort seg skyldig i 

brudd på gode prinsipper for eierstyring» (Rønning, 2018). 

Etter Dybs avgang, har Jørand Ødegård Lund trått inn som konstituert styreleder, og uttaler 

følgende til E24:  

«Styret har tillit til administrerende direktør så lenge ikke noe annet er behandlet i 

styret» (Rønning, 2018). 

 

 

Nettavisen Shifter presenterer samme dag en annen vinkling i mediedekningen. Nok en 

kommentar preger dekningen, men denne gang i Traaseths favør. Nikolaisen (2018) henviser 

til Stanghelle (2018) sin kommentar, og forsvarer Traaseth og Innovasjon Norge i sine 

avgjørelser ved tildeling av støtte, og forklarer at selskapet er underlagt styring fra Stortinget 

om ressursfordeling. Han skriver at Innovasjon Norge ikke står fritt til å kunne fordele midler 

til næringslivet, og særlig til bedrifter innen olje- og gassnæringen, i tillegg til mer 

miljøvennlige alternativer. Traaseths tidligere uttalelse om at Norge har en «strutseposisjon» 

blir nevnt. Kommentarens overskrift hentyder et gjenkjennelsesmoment til Traaseths bok: 

«Oppdrag Traaseth: Innovasjon Norge er ikke for «svina»». Nikolaisen (2018) mener 

avslutningsvis at om Traaseth har en splittende lederstil, bør ikke dette blandes sammen med 

hennes politiske standpunkt, men behandles som en adskilt sak. 

 

Senere samme dag demonstrerer åtte av Innovasjon Norges ledere en samlet støtteerklæring 

etter flere negative beskrivelser av Traaseths lederstil. De kommer med individuelle uttalelser 

som skaper en motsetning til medienes tidligere fremstillinger (Elvevold, 2018). Et utdrag fra 

noen av uttalelsene hentyder Traaseth som en godt likt leder: 

«Anita er en inspirerende og dyktig leder som har klart å levere fantastiske resultater i 

en tid preget av omstilling» (Elvevold, 2018).  

«Anita er en tydelig, modig, resultatorientert og varm leder, som er opptatt av sine 

medarbeidere» (Elvevold, 2018). 
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«Hun er en veldig handlekraftig, tydelig og modig leder som tåler mye. Men hun er 

også varm og har hatt en-til-en-dialoger med alle ansatte. Jeg er trygg på at jeg har 

henne i ryggen og frykter aldri at hun skal drive med noe splitt og hersk eller skape 

unødige konflikter» (Elvevold, 2018).  

 

«Rå maktkamp i Innovasjon Norge» er tittelen på en kommentar som samme dag blir 

publisert hos Dagens Næringsliv. Grinde (2018b) gjennomgår saksforhold som allerede er 

kjent i mediene, i tillegg til å komme med beskrivelser om Traaseth. Noen av beskrivelsene 

hun kommer med er: 

«Den kontroversielle topplederen Anita Krohn Traaseth ... » (Grinde, 2018b) 

«Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth er i hardt vær ... » (Grinde, 2018b). 

 

Hun legger også frem en hypotese hun har om at det hele har oppstått på grunnlag av en 

konflikt mellom Traaseth og Dyb, som bunner ut fra blogginnlegget «Ær’e her’e er party». 

Grinde (2018b) beskriver bloggingen som et bevis på dårlig dømmekraft fra Traaseth sin side. 

I tillegg blir andre forhold ved Traaseth beskrevet: 

«Også hennes lett stormannsgale oppfatning av egen organisasjons betydning slik det 

fremkommer i svulstige taler og avisinnlegg, er egnet til å så splid, kanskje særlig 

eksternt» (Grinde, 2018b). 

Derimot rettes det kritikk mot kommentaren til Stanghelle (2018), da Grinde (2018b) mener at 

virkeligheten ikke kan beskrives fullt så enkelt som han gjorde:  

«Anita Krohn Traaseth på den annen side, blir beskrevet som en «drivende dyktig 

bruker av sosiale medier og en ivrig profilskaper». Dermed etableres en svart-hvit 

historie om «sterk og flink styreleder som hindres på uhørt vis i nødvendig 

avskjedigelse av inkompetent direktør»» (Grinde, 2018b). 

 

Tidligere økonomidirektør i Innovasjon Norge, Anne Ombye, har valgt å uttale seg i en 

nyhetsartikkel i Aftenposten som blir publisert samme dag. Hun jobber ikke lenger i 

selskapet. Aftenposten har tatt kontakt med flere tidligere ledere. Ombye hevder at Traaseth 

tidligere har gjort endringer som er i strid med arbeidsmiljøloven, hengt ut to ansatte i 

blogginnlegget «Ær’e her’e er party» og kun gitt informasjon som passer henne. Bakgrunnen 

for hennes valg om å forlate selskapet var ifølge henne selv: «Ene og alene Krohn Traaseths 

lederstil» (Lohne, Dahl & Gjerde, 2018).  
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Lederen for Innovasjon Norges arbeid i Kina, Knut R. Sørlie, deler i samme nyhetsartikkel 

derimot ikke samme oppfatning som Ombye, og er overrasket over at flere styremedlemmer 

opplever mistillit ifølge Aftenposten: 

«Jeg er svært overrasket over å lese i Aftenposten at styremedlemmer ikke har tillit til 

Anita. Hun er en dynamisk leder som nyter stor tillit internt. Jeg er helt overbevist om 

at alle i IN (Innovasjon Norge)s ledergruppe har samme oppfatning. Hun har full støtte 

fra oss alle» (Lohne et al., 2018).  

 

Samme dag kommer det frem at Dagens Næringsliv har kontaktet de hovedtillitsvalgte i 

fagforeningene, og heller ikke de hadde kjennskap til kritikken. En av de tillitsvalgte reagerer 

på påstanden, og opplever saken som et lyn fra klar himmel (Oterholm & Ytreberg, 2018). 

Konstituerende styreleder Jørand Ødegård Lunde uttaler til Dagens Næringsliv:  

«Styret har ikke behandlet noen sak om tillit til administrerende direktør, ergo har 

styret tillit» (Oterholm & Ytreberg, 2018). 

Lunde sier videre at hun ikke ønsker å bidra til spekulasjon i pressen, og forteller at neste 

styremøte er i april (Oterholm & Ytreberg, 2018). 

 

I lys av mediedekningen, som kun har foregått i omtrent et døgn, sender Innovasjon Norge 

samme dag ut en pressemelding. Pressemeldingen «signeres» samtlige i ledergruppen. 

Overskriften «Full tillit til Traaseth» indikerer en annen situasjon: 

«Innovasjon Norges ledergruppe kjenner seg ikke igjen når Aftenposten gjengir 

påstander om intern misnøye og splittende lederstil i selskapet» (Innovasjon Norge, 

2018b). 

Påstandene som har blitt kjent i mediene det siste døgnet bekreftes ikke av ledergruppen. 

Ettersom det er styremedlemmer som ifølge Aftenposten (Gjerde & Hagesæther, 2018) skal 

oppleve denne misnøyen, vil ikke det nødvendigvis bety at ledergruppen sitter med samme 

inntrykk.  

«Nyheten om at styreleder trakk seg med umiddelbar virkning søndag 4. mars kom 

overraskende på oss alle. Saken i Aftenposten og påstandene om intern misnøye, og 

splittende lederstil kjenner vi oss ikke igjen i. Vi er en samlet ledergruppe som stiller 

oss bak Anita Krohn Traaseth» (Innovasjon Norge, 2018b).  

Pressemeldingen indikerer en samlet ledergruppe som støtter deres felles leder. Dette er i 

kontrast til de anonyme kildene som ifølge Aftenposten (Gjerde & Hagesæther, 2018) 

opplever mistillit til Traaseth. Pressemeldingen fremhever utvalgte resultater som har blitt 
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oppnådd med Traaseth som leder, og trekker frem at tiden selskapet har vært inne i kan ha 

skapt ulike reaksjoner: 

«Å være i en omstillingsprosess er ikke alltid enkelt og det er naturlig at det vil være 

noe uenighet og diskusjoner både internt og eksternt» (Innovasjon Norge, 2018b).  

 

Dagen etter blir det publisert en kort, humoristisk notis på baksiden av Finansavisens 

papirutgave, kalt «Baksiden» (Finansavisen, 2018b). Tittelen «Konkrete resultater» forklarer 

at Susanne Kaluza er sinna etter at det igjen stormer rundt hennes medsøster Anita Krohn 

Traaseth. Kaluza (2018) sitt motsvar til Stanghelle (2018) om å nevne noen av resultatene 

Traaseth har oppnådd i sin tid som leder, blir her besvart med en ironisk undertone: 

«Baksiden lar seg ikke be to ganger. Traaseth var som kjent leder for Hewlett-Packard 

Norge i to år før hun begynte i Innovasjon Norge. Fra 2013 til 2014 falt omsetningen 

med litt over 300 millioner kroner til 1,9 milliarder, mens driftsresultatet stupte fra 55 

til 20 millioner. 

Sånn. Da har vi gjort vår jobb» (Finansavisen, 2018b). 

Baksiden som har til hensikt å presentere korte, humoristiske notiser om aktuelle temaer, gir 

med dette et svar til Kaluza. Notisens bildetekst refererer til Traaseths boktittel og til hennes 

bloggnavn: 

«I vinden: Anita Krohn Traaseth (i rødt), kanskje bedre kjent som Tinteguri, sliter 

igjen med de fordømte svina» (Finansavisen, 2018b).  

 

Aftenposten publiserte samme dag en kommentar med tittelen «Hvem er redd for Anita Krohn 

Traaseth?» (Lund, 2018). Lund (2018) innrømmer at han selv var kritisk til Traaseth da hun 

postet blogginnlegget «Ær’e her’e er party?» i 2015, men stiller seg nå mer spørrende om det 

faktisk er andre enn Per Otto Dyb som opplever Traaseth som vanskelig: 

«Mitt inntrykk er at det ikke er store uenigheter internt i Innovasjon Norge nå» (Lund, 

2018). 

 

Dagen etter kvinnedagen, skriver Austlid (2018) en kommentar som omhandler Traaseth i lys 

av hendelsen tidligere samme uke, og trekker frem kjønnsperspektivet. Stanghelle (2018) sin 

kommentar diskuteres, og hun mener han har funnet tre feil ved Traaseths lederstil. Det 

baserer seg på at Traaseth har ytret seg kontroversielt i media, hatt fokus på 
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omdømmebygging blant annet på sosiale medier og skapt interne diskusjoner i forbindelse 

med omorganiseringen (Austlid, 2018).  

«Hadde samme journalist redusert samme leder om det var en mannlig leder? Neppe, 

men dette er altså historien om den mannlige anerkjente og seriøse styrelederen og den 

kvinnelige administrerende som først og fremst er en blogger» (Austlid, 2018). 

Hun mener saken rundt Traaseth har blitt gjort til et personangrep, fremfor å «vurdere den 

faglige integriteten og egnetheten … » (Austlid, 2018). Samtidig mener hun at Traaseth har 

skapt svært gode resultater, og at hun skiller seg ut ved å være et eksempel på en ny ledertype 

(Austlid, 2018).  

 

4.1.2 Analyse og diskusjon av mediedekningen 

Den kronologiske redegjørelsen av første hendelse ga uttrykk for en mediedekning med både 

støttespillere og kritikere. Jeg vil her gjennomføre en analyse og diskusjon av utvalget i den 

første hendelsen, og undersøke hvilke nyhetsrammer som er fremtredende. I tillegg vil det 

redegjøres for i hvilken grad mediedekningen er preget av et mediedrev.  

 

Det er enkelte aspekter i mediedekningen som blir tyngre vektlagt og mer fremtredende, som 

stemmer overens med Entman (1993, s. 52) sin definisjon av framing. På den ene siden kan 

mediedekningen i utvalgets medietekster argumenteres for å skape en ramme av Traaseth som 

en kontroversiell leder.  

For det første inneholder mediedekningen flere henvisninger til Traaseths tidligere publiserte 

materiale, som hennes bok, bloggnavn, blogginnlegg og debattinnlegg. Disse referansene blir 

brukt i flere titler og andre steder i medietekstene. Referanser til hennes materiale er i 

utgangspunktet ikke synonymt med en kontroversiell fremstilling. Derimot illustrerer måten 

disse blir brukt på, en hentydning til en kontroversiell ramme. Dette med grunnlag i negative 

referanser til dette materialet. Traaseth blir blant annet beskrevet som « ... drivende dyktig 

bruker av sosiale medier og en ivrig profilskaper ... » (Stanghelle, 2018), «den kontroversielle 

topplederen Anita Krohn Traaseth ... » (Grinde, 2018b), og « ... kanskje bedre kjent som 

Tinteguri ... » (Finansavisen, 2018b). Publikums predisposisjoner, erfaringer eller kulturelt 

grunnlag kan være avgjørende for at disse beskrivelsene kobles med Traaseths publiserte 

materiale hos mottakeren, slik de Vreese (2005, s. 51) og Ihlen (2007, s. 25) forklarer. 

 

For det andre eksisterer det flere beskrivelser av Traaseths lederstil som skal være grunnen til 
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Dybs ønske om å avsette henne. Dette er negative beskrivelser av hennes lederstil. Traaseths 

utfordrende lederstil som flere medietekster beskriver, blir mer fremtredende enn hennes 

positive egenskaper, som passer beskrivelsen av framing (Entman, 1993, s. 52). 

 

For det tredje utfordrer medietekstene den tidligere etablerte rammen av Traaseth som 

moderne næringslivsleder. Mediedekningen bidrar med dette ved å fremstille Traaseth med en 

ramme som kontroversiell leder.  

 

På den andre siden kan det argumenteres for at den kontroversielle rammen blir utfordret, 

ettersom det er flere momenter i mediedekningen som svekker denne.  

For det første får Traaseth støtteerklæringer fra kolleger, andre næringslivsledere og 

journalister (Elvevold, 2018; Kaluza, 2018; Nikolaisen, 2018). Dette bidrar til en nyansert 

mediedekning der flere sider av saken blir presentert og slipper til.  

 

For det andre går ledergruppen samlet ut med en pressemelding, der det kommer frem at de 

ikke kjenner seg igjen i påstandene om Traaseths negative lederstil, og at de har full tillit til 

henne (Innovasjon Norge, 2018b). Disse personene betegnes som førstehåndskilder som har 

direkte tilknytning til Traaseth, og fremstår med dette som svært troverdige kilder.  

 

For det tredje er flere av Traaseths kritikere anonyme. Dette kommer til uttrykk gjennom 

Aftenpostens (Gjerde & Hagesæther, 2018) nyhetsartikkel, der flere i styret skal ha uttrykt sin 

misnøye. Til tross for at det ikke eksisterer grunnlag til å stille seg spørrende til Aftenpostens 

kildekritiske arbeid, kan man vurdere medietekstens troverdighet ved bruk av de anonyme 

kildene. Det på bakgrunn av at kilden ikke behøver å bli betraktet ansvarlig for sine uttalelser 

(Fossum & Meyer, 2008, s. 119). Disse forholdene tatt i betraktning, bidrar til å utfordre 

nyhetsrammen av Traaseth som kontroversiell leder. Slik blir en ny ramme av Traaseth som 

urettferdig fremstilt i mediene, analysert til å bli fremtredende. Denne rammen står i kontrast 

til den kontroversielle, ettersom de tolkes som motsetninger til hverandre. 

 

Van Gorp (2007) sin teori om at en nyhetsramme videreføres mellom mediene, blir utfordret i 

denne fortolkningen. Dette med grunnlag i at mediedekningen bærer preg av to 

nyhetsrammer, ettersom mediedekningen presenterer hendelsen i lys av flere nyhetsrammer. 

Likevel kan hendelsens mediedekning ses i sammenheng med Van Gorp (2007) sin teori, 
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ettersom mediedekningen analyseres som en todelt inndeling hva gjelder nyhetsinnramming 

der flere medietekster kan plasseres under hver ramme.  

 

Som analysen og diskusjonen har begrunnet, kan mediedekningen i hendelsens utvalg 

kategoriseres gjennom to nyhetsrammer: Traaseth som kontroversiell leder og Traaseth som 

urettferdig fremstilt i mediene. Det har blitt analysert og diskutert for at de to fremtredende 

nyhetsrammene utfordrer den eksisterende rammen av Traaseth. De to nyhetsrammene 

representerer i stor grad ulik bruk av kildetyper. Den kontroversielle rammen innleder 

mediedekningen med anonyme kilder, før åpne kilder står frem i mediene. Aftenposten 

(Gjerde & Hagesæther, 2018) som publiserte første nyhetsartikkel med anonyme kilder, 

skriver senere en oppfølgingssak der to åpne kilder kommer til ordet: En kritiker og en 

støttespiller av Traaseth (Lohne et al., 2018). I tillegg får kilder som er positive til Traaseth 

mulighet til å uttale seg i flere av medietekstene. Dette står i kontrast til den typiske 

mediedekningen i et mediedrev der dekningen i en redaksjon i stor grad preges av gjentatte 

nyhetsrammer (Pollack & Allern, 2009a, s. 21). Mediedekningen bærer preg av at hendelsen 

blir presentert på en nyansert måte, der kilder fra begge sider får mulighet til å uttale seg om 

Traaseth. Dermed fremstår ikke utvalgets mediedekning som preget av et mediedrev. 

 

4.2 Kontroversiell ansettelse 

Tidsperioden for den andre hendelsen er definert fra 22. juni til 29. juni 2018. Tidsperioden er 

fastsatt på grunnlag av at 22. juni var første dato for publisering av en nyhetsartikkel som 

defineres som andre hendelse: Kontroversiell ansettelse. Hendelsen anses nødvendig for å 

belyse problemstillingen, ettersom den utgjør en periode med mye mediedekning av 

Innovasjon Norge og Traaseth.  

 

4.2.1 Lovlig eller i gråsonen? 

Dagens Næringsliv publiserte 22. juni et intervju med Katharina G. Andresen, datteren til 

majoritetseier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen. Andresen blir beskrevet av Dagens 

Næringsliv som «Norges rikeste kvinne» (Halvorsen, 2018). Det kommer frem i intervjuet at 

Andresen ikke har fullført noen form for høyere utdanning, men at hun ønsker å få 

arbeidserfaring før hun har et mål om å bli en aktiv eier i investeringsselskapet Ferd. Hun har 

hatt et engasjement i selskapet EY, og skal nå ha fått en deltidsstilling i Innovasjon Norge, 
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som ifølge Halvorsen (2018) var skissert med en varighet på ti måneder. Andresen sier 

Traaseth er et forbilde.  

Traaseth uttaler seg i en tekstmelding, som står publisert i intervjuet: 

«Jobboppgaven er å avlaste vår HR-avdeling som server 700 kolleger over hele 

verden» (Halvorsen, 2018). 

 

Nyheten ble etter kort tid fanget opp av andre medier, og nettavisen E24 var først ute til å 

publisere en oppfølger. «Innovasjon Norge lyste ikke ut stilling – ansatte Norges rikeste 

kvinne» lyder overskriften.  

«Norges rikeste kvinne, Katharina Andresen (23), har kapret to prestisjejobber uten 

akademisk grad, og har i 2018 fått innpass i stillinger som normalt krever utdanning» 

(Lorch-Falch, 2018a). 

Lorch-Falch (2018a) skriver videre at stillingen ikke har blitt utlyst, som er lovpålagt for alle 

ledige stillinger i statlig eide selskaper, og at Dagens Næringsliv samme dag skrev at 

Andresen skulle bli være ansatt «det neste året». Derimot kommer det frem i E24 sin 

nyhetsartikkel (Lorch-Falch, 2018a) at ansettelsen har blitt forkortet til seks måneder. 

Kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge, Mona Raa Ravndal uttaler følgende: 

«Andresen skal være ansatt i en kortere periode og er tilbudt en kontrakt på en 

deltidsstilling i seks måneder» (Lorch-Falch, 2018a).  

 

To dager senere publiserte Dagens Næringsliv en oppfølger med tittelen «Innovasjon Norge 

kuttet jobbtilbudet kraftig i siste liten for å gjøre ansettelsen av Katharina G. Andresen lovlig» 

(Halvorsen & Kaspersen, 2018). Kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge, Kristin Welle-

Strand, uttaler seg i nyhetsartikkelen og forteller at en stilling på ti måneder har blitt diskutert, 

og det er trolig dette Andresen har henvist til i sitt tidligere intervju (Halvorsen, 2018). 

Derimot opplyser Welle-Strand om at dette ikke blir tilfellet, og at kontraktstilbudet baserer 

seg på en seks måneders ansettelse. 

Traaseths SMS-svar som ble publisert i intervjuet av Andresen, viser seg å ha blitt kuttet ned. 

Svaret blir i sin helhet publisert i denne artikkelen: 

«Det er HR som ansetter og har dialog med midlertidige deltidsstillinger, så jeg er nok 

ikke informert på det nivået. Jeg ringte HR, og de har etter samtale og intervju gitt et 

tilbud til Katharina G. Andresen. Jobboppgaven er å bistå og avlaste vår HR-avdeling 

som server 700 kolleger over hele verden. At Innovasjon Norge er et attraktivt 
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arbeidssted for de unge er verdifullt for oss som lever av kompetanse og å være 

relevante» (Halvorsen & Kaspersen, 2018).  

 

Dagen etter kommenterer nyinnsatt styreleder Gunnar Bovim, saken i Dagens Næringsliv 

som har fått oppmerksomhet i media de siste dagene (Oterholm, 2018b). Han opplyser at 

ansettelsen ikke har vært diskutert i styret, men at han regner med å få mer informasjon i 

førstkommende styremøte. Traaseth er ikke nevnt i nyhetsartikkelen, annet enn at hun 

henviser til Innovasjon Norges kommunikasjonsavdeling (Oterholm, 2018b).  

 

De politiske partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt oppfordret Næringsminister 

Torbjørn Røe Isaksen senere samme dag til å uttale seg om ansettelsen, og mente at det 

burde kunne forsikres om at de aktuelle retningslinjer var blitt overholdt. Leder i partiet Rødt 

mente Traaseth hadde fungert som en døråpner i ansettelsen (NTB, 2018).  

 

Senere på dagen redegjorde kommunikasjonsdirektør Welle-Strand for hendelsesforløpet i en 

e-post til E24 (Lorch-Falch, 2018b). Traaseth skal, ifølge Welle-Strand, ha møtt på Andresen 

under et arrangement i april 2018 der de to kom i snakk. Traaseth skal ha oppfordret Andresen 

til å undersøke Innovasjon Norges internship ytterligere, ettersom hun formidlet at hun var på 

utkikk etter nye muligheter da hennes engasjement i EY snart var slutt. Andresen sendte 

deretter 31. mai en e-post til Traaseth hvor hun ønsket mer informasjon om internship-

ordningen. Traaseth svarte at dette var noe hun måtte ta med HR-avdelingen, og satte HR-

direktøren på kopi på e-posten. Det skal ikke ha vært noen form for kommunikasjon mellom 

Traaseth og Andresen i tidsrommet fra e-posten ble sendt til Traaseth ble kontaktet av Dagens 

Næringsliv 20. juni, ifølge Welle-Strand (Lorch-Falch, 2018b).  

Samme dag publiserte Bergens Tidende en kommentar som uttrykker kritikk til Innovasjon 

Norge og Traaseth for omstendighetene rundt ansettelsen. Innovasjon Norge kritiseres for å ha 

valgt Andresen, til tross for forklaringen om at hun kunne «tiltre på kort varsel» (Eikefjord, 

2018).  

«Kritikken er først og fremst rettet mot Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth» 

(Eikefjord, 2018).  

«Det er ikke første gangen Traaseth utviser dårlig dømmekraft» (Eikefjord, 2018). 
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Eikefjord (2018) henviser til Traaseths blogginnlegg «Ær’e her’e er party» fra 2015, som 

medførte at styret ga Traaseth en liste over 13 forbedringspunkter. Tittelen på kommentaren 

er også «Ær’e her’e er party?». 

 

Dagen etter skriver kommentator Eva Grinde en kommentar i Dagens Næringsliv. Grinde 

har fulgt Innovasjon Norge og Traaseth fra første hendelse i mars. Grinde trekker frem 

Traaseths bloggnavn og hennes bruk av sosiale medier: 

«Anita Krohn Traaseth ble først landskjent som bloggeren Tinteguri. Berømmelsen 

gjennom sosiale medier bidro til å gjøre henne og selskapet hun ledet, Hewlett Packard 

Norge, kjent i offentligheten» (Grinde, 2018a).  

Uavhengig av skyldspørsmålet, mener hun at Innovasjon Norge har et problem: 

«Men uansett om HR-avdelingen opprettet en stilling til milliardærdatteren der og da, 

eller den reagerte på en føring fra en ureflektert toppsjef, så har statlige Innovasjon 

Norge et problem» (Grinde, 2018a).  

Skyldspørsmålet blir diskutert, og hvor vidt ansvaret ligger hos HR-avdelingen eller hos 

Traaseth.  

 

Senere samme dag var Dagens Næringsliv først ute med at det i 2015 hadde blitt foretatt en 

annen ansettelse uten offentlig utlysning (Oterholm, 2018a). Den gang var det nåværende 

kommunikasjonsdirektør, Kristin Welle-Strand som ble ansatt på grunnlag av en 

stillingsutlysning som ikke var offentlig utlyst. Det kommer frem i nyhetsartikkelen at 

Traaseth foretar ansettelser til ledergruppen hun skal samarbeide tett med. Julie Ryland som 

arbeider som kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge, uttalte følgende til Dagens 

Næringsliv på spørsmål om stillingen som ble besatt i 2015:  

«Den ble utlyst internt i Innovasjon Norge i tråd med våre retningslinjer og 

arbeidsmiljøloven» (Oterholm, 2018a). 

Welle-Strand som fikk direktørstillingen i 2015, uttaler selv:  

«Innovasjon Norge er ikke omfattet av statsansatteloven. Vi har derfor ingen plikt til å 

lyse ut alle faste stillinger eksternt. Dette gjelder også for lederstillinger» (Oterholm, 

2018a). 

 

En dag senere uttalte Traaseth seg om Andresen-ansettelsen, og beklaget at saken hadde fått 

så mye oppmerksomhet (Helgaker & Otherholm, 2018). Hun mente at det ikke var noe 

ulovlig ved ansettelsen, men forstod at saken kunne bli oppfattet som problematisk: 
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«Jeg forstår at det legges spekuleringer om hvorvidt jeg på en måte har nesten skrevet 

på en serviett om hun har fått jobb, men det stemmer ikke. Jeg må forholde meg til 

fakta og det som stemmer og kan ikke kommentere spekulasjoner (Helgaker & 

Otherholm, 2018). 

 

Senere samme dag publiserte VG en kommentar med tittelen «Ingen sak for 

næringsministeren – men Tinteguri er alltid en sak», som refererer til Traaseths bloggnavn 

(Meland, 2018). Meland (2018) mener Innovasjon Norges forkortelse av engasjementet fra ti 

til seks måneder kun gjorde saken verre, men at dette likevel ikke er noen stor skandale. 

Bloggen, blogginnlegget «Ær’e her’e er party», «Tinteguri» og debattinnlegget 

«Strutseposisjon» blir nevnt i kommentaren, og Traaseth blir betegnet for å ha en forhistorie 

med kontroverser: 

«Når det blir så mye spetakkel, er det fordi ingen forholder seg nøytral til sjefen i 

Innovasjon Norge. En forhistorie med kontroverser gjør at folk iler til for å bære vann 

eller bensin til bålet … Traaseths posisjonering og nettverksbygging har foregått i 

offentligheten, til forskjell fra mange lederkolleger som gjør dette mer diskret» 

(Meland, 2018).  

Samme dag publiserte Innovasjon Norge er pressemelding på sin hjemmeside vedrørende 

ansettelsesforholdet (Innovasjon Norge, 2018d). Informasjonen i pressemeldingen redegjør 

for hendelsesforløpet fra Andresen kontaktet Traaseth vedrørende en stilling i Innovasjon 

Norge, til hun ble tilbudt kontrakt. Pressemeldingen virker å komme på bakgrunn av 

mediedekningen av ansettelsen: 

«I etterkant av Dagens Næringslivs portrettintervju med Katharina Andresen 22. juni, 

hvor Andresen opplyste om at hun var ansatt i et engasjement i Innovasjon Norges 

HR-avdeling, har det vært stor oppmerksomhet og debatt rundt ansettelsesprosessen 

og Innovasjon Norges praksis ved kortvarige ansettelser» (Innovasjon Norge, 2018d). 

Slik det fremstilles her, kan det tolkes som om selskapet selv har vært usikre på hva 

regelverket har vært for utlysning av kortvarige ansettelser: 

 «I og med at Innovasjon Norge er et offentlig eid særlovselskap, har det vært noe 

uklart hvilke regler som gjelder for utlysning av stillinger i selskapet» (Innovasjon 

Norge, 2018d). 

To dager senere publiserte Shifter en kommentar, som setter spørsmålstegn ved Traaseth 

som administrerende direktør: 
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«Anita Krohn-Traaseth var det beste som kunne skje Innovasjon Norge. At de ansetter 

Katharina Andresen uten en formell prosess til en ikke-eksisterende stilling, svekker 

vår tillit til organisasjonen» (Weldeghebriel, 2018).  

 

Weldeghebriel (2018) roser Traaseth for hennes arbeid i Innovasjon Norge, men mener det 

har blitt illustrert en partisk ansettelsesprosess og konkluderer på vegne av dette med 

Traaseths videre skjebne:  

«Derfor mener jeg også at Anita Krohn-Traaseth bør vurdere sin egen stilling» 

(Weldeghebriel, 2018). 

 

NRK skrev senere samme dag at Innovasjon Norge som en konsekvens av kritikken rundt 

ansettelsen har valgt å gjennomføre en ekstern gjennomgang fra revisorselskapet PWC, for å 

forsikre seg om at det ikke ble gjort ulovlige overtramp i prosessen (Olsson & Tollersrud, 

2018). Traaseth har orientert styret om saken, og uttaler seg i etterkant av styremøtet: 

«Det har vært veldig vanskelig, det må jeg bare si. Og det skal vi ta læring av. Det 

beklager jeg og er lei meg for at håndteringen av den saken ble så omfattende som det 

har vist seg å bli» (Olsson & Tollersrud, 2018). 

 

 

4.2.2 Analyse og diskusjon av mediedekningen 

Den kronologiske redegjørelsen av andre hendelse har gitt inntrykk av en mediedekning der 

Traaseth og Innovasjon Norge har blitt kritisert for forholdene rundt ansettelsen. Jeg vil her 

gjennomføre en analyse og diskusjon av utvalget i den andre hendelsen, og undersøke hvilke 

nyhetsrammer som er fremtredende. I tillegg vil det redegjøres for i hvilken grad 

mediedekningen er preget av et mediedrev. I analysen av den første hendelsen ble det 

argumentert for at mediedekningen hovedsakelig bar preg av to fremtredende nyhetsrammer. 

Blant disse var nyhetsrammen av Traaseth som kontroversiell leder, mens den andre var 

Traaseth som urettferdig fremstilt i mediene.  

 

På den ene siden kan mediedekningen i andre hendelse argumenteres for å forsterke den 

kontroversielle rammen på grunn av ytterligere negativ mediedekning rundt Traaseth og 

Innovasjon Norge. I tillegg blir den i en viss grad endret, ettersom ansettelsen kan virke 

urettferdig og i strid med regelverket. Det bidrar til å nyansere den kontroversielle rammen, 

og tillegge den med at Traaseth beskyldes for en uprofesjonell håndtering av ansettelsen.  
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For det første blir hendelsen gjennom mediene fremstilt på en måte der en person har blitt 

ansatt fremfor andre likeverdige kandidater, fordi stillingen ikke var utlyst. Dette er 

motstridende til samfunnets forventning om en rettferdighet behandling av enhver ansettelse, 

og da særlig i et selskap med offentlig eierskap. I tillegg kan ansettelsen ha vært i strid med 

regelverket hva gjelder ansettelser i offentlige selskaper.  

 

For det andre støttes den kontroversielle rammen ved at Traaseth av flere medier får kritikk 

for ansettelsen. Hun blir beskrevet for å ha utvist dårlig dømmekraft (Eikefjord, 2018), 

opptrådt som en « … ureflektert toppsjef … » (Grinde, 2018a), og bedt om å vurdere sin egen 

stilling (Weldeghebriel, 2018).  

 

For det tredje henviser Traaseth til kommunikasjonsavdelingen, fremfor å uttale seg. Hun 

beklager imidlertid noen dager senere, og uttaler at hun ikke kan kommentere spekulasjoner, 

og at hun er lei seg for at saken ble så omfattende som den ble (Olsson & Tollersrud, 2018). 

Spekulasjonene Traaseth henviser til kan forstås som en grad av mediedrev, med bakgrunn i 

teori (Bjerke, 2011; Midtbø, 2007; Pollack & Allern, 2009b).  

 

Mediedekningen bærer preg av at flere redaksjoner dekker hendelsen med negativ 

fremstilling. Derimot undersøker journalistene informasjonen hos Innovasjon Norge, og 

tilføyer ny informasjon om hendelsesforløpet. Like fullt kan mediedekningen klassifiseres i 

større grad negativ enn positiv for Traaseths vedkommende, der nyhetsrammen av Traaseth 

som kontroversiell videreføres fra første hendelse. Dette kan forstås som at det har blitt 

utviklet et mediedrev som bidrar til å fremstille Traaseth med noenlunde like nyhetsrammer. 

Like fullt er utfallet av hendelsen ukjent. Ved at hun ikke uttaler seg før senere i 

hendelsesforløpet svekkes ikke den kontroversielle rammen, ettersom hun ikke benytter 

muligheten til å forklare sin side. Disse forholdene bidrar til å utvikle den kontroversielle 

rammen i en retning der Traaseth fremstilles som uprofesjonell i håndteringen av 

ansettelsesprosessen. 

 

På den andre siden kan det argumenteres for at rammen som urettferdig fremstilt i mediene 

som fremstår som en motsetning til den kontroversielle nyhetsrammer, videreføres fra første 

hendelse. For det første kommer det frem i E24 at HR-avdelingen har vært sentral i 

ansettelsen, etter Traaseths første kontakt med Andresen (Lorch-Falch, 2018b). Traaseth har 
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ifølge kommunikasjonsdirektør Welle-Strand, ikke hatt videre kontakt med Andresen før det 

konkrete jobbtilbudet ble forelagt.  

 

For det andre kommer dette likeledes frem i Innovasjon Norge (2018d) sin pressemelding der 

hendelsesforløpet blir kjent. Innovasjon Norge blir presentert i flere av medietekstene i 

utvalget, som ansvarlig for ansettelsen. Det blir gjennom samme pressemelding (Innovasjon 

Norge, 2018d) fremlagt det som tyder på at de involverte i selskapet selv ikke har vært 

fullstendig kjent med regelverket. Det tas til etterretning at til tross for at det har blitt foretatt 

en lovlig ansettelse, har selskapet forståelse av at prosessen kan virke problematisk. Til tross 

for dette blir Traaseth av enkelte medier holdt ansvarlig, på bakgrunn av hennes stilling som 

administrerende direktør. 

 

Tas begge rammene i betraktning kan den kontroversielle og uprofesjonelle rammen 

argumenteres for å være mer fremtredende, ettersom Traaseth ikke opplever noen 

støttespillere i mediene, bortsett fra Innovasjon Norges pressemelding (Innovasjon Norge, 

2018d). Det er en motsetning til mediedekningen i den første hendelsen, der det var både 

støttespiller og kritikere. Det er heller ingen anonyme kilder i utvalget, men kun åpne kilder. 

Dette er i kontrast til forrige analyse, der mediedekningen hadde både anonyme og åpne 

kilder. Det bidrar til å videreføre og styrke den kontroversielle rammen som preges av en 

uprofesjonell håndtering. På grunnlag av at denne rammen kan tolkes i å bli mer dominerende 

i mediedekningen, svekkes rammen av Traaseth som urettferdig fremstilt. 

 

4.3 Ny ansettelse i Innovasjon Norge 

Tidsperioden for den tredje hendelsen er definert fra 6. juli til 10. juli 2018. Tidsperioden er 

fastsatt på grunnlag av at 6. juli var første dato for publisering av en nyhetsartikkel som 

defineres som tredje hendelse: Ny ansettelse. Denne hendelsen anses nødvendig for å belyse 

problemstilling, da den fant sted kort tid etter andre hendelse. Den bidro til å skape ytterligere 

negativ mediedekning rundt Innovasjon Norge og Traaseth.  

 

4.3.1 Medienes siste forsøk? 

Den tredje hendelsen ble for første gang presentert av E24 6. juli 2018. Saken omhandler 

hvordan Traaseth ifølge nyhetsartikkelen skal ha ansatt sin venn Yvonne Fosser som HR-

direktør i 2015 (Wig, Sagmoen, Lorentzen, Høgseth & Lorch-Falch, 2018).  
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Traaseth har ingen uttalelser, men kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand ytrer seg på 

vegne av saken: 

«Vi har til E24 dokumentert både en lovlig og ryddig prosess rundt Traaseths 

rekruttering av ledergruppe. Det har vært helt ordinære ansettelsesprosesser. At E24 

fortsatt velger å forholde seg til spekulasjoner tar vi til orientering» (Wig et al., 2018). 

Nyhetsartikkelen beskriver Traaseth og Fossers forhold som vennskapelig, og flere bilder av 

de to kvinnene som har vært publisert i sosiale medier er publisert i artikkelen. I tillegg rettes 

det skepsis mot ansettelsesprosessen av Fosser. Fra utløpt søknadsfrist og 88 innsendte 

søknader, til offentliggjøring av hennes tiltreden som HR-direktør gikk det 15 dager, noe 

journalistene antyder som kort (Wig et al., 2018). Nyhetsartikkelen trekker likeledes frem 

Fossers lønn, samt at de to kvinnene har jobbet sammen i HP Norge, da også som henholdsvis 

administrerende direktør og HR-sjef (Wig et al., 2018). 

 

Politiker Terje Aasland, som sitter i Stortingets næringskomité, mener Traaseths oppførsel og 

selvstendighet oppleves uheldig, og at det påvirker Innovasjon Norges renommé. Han omtaler 

den siste hendelsen, til NRK samme dag: 

«Hvis man tar med alle de siste måneders hendelser, er det ingen tvil om at det er ting 

som tyder på en ukultur i selskapet som styret må ta tak i» (Joner & Søreide, 2018).  

«Med all den uheldige omtalen som har vært i mediene i det siste, virker det for oss på 

utsiden som om det nærmest er en ukultur, en kultur som ikke burde være til stede i et 

sånt selskap. Og dette må styret nå ta tak i» (Joner & Søreide, 2018). 

Avgått styreleder Per Otto Dyb uttaler seg også, og mener han advarte Traaseth tilbake i 2015 

mot å ansette Fosser ettersom det var tette bånd mellom de to (Joner & Søreide, 2018). 

 

Dagen etter skriver sjefsredaktør i Telemarksavisa Varden, Tom Erik Thorsen, en kommentar 

med tittelen «Hva om hun het Arne?» (Thorsen, 2018). Han omtaler ansettelsen av Andresen 

som en av sommerens store mediesaker, og undrer over om omfanget av mediedekningen står 

i proporsjoner til hendelsen: 

«Store deler av landets medier har brukt relativt mye tid og ressurser på en relativt 

liten affære. Som dette, strengt tatt, er. Eller er det det? Ja og nei, for saken tyder på at 

man har tøyd noen prinsipper, men det betyr ikke nødvendigvis at det er nødvendig å 

gå helt av skaftet» (Thorsen, 2018).  

Thorsen (2018) setter spørsmål ved om mediedekningen hadde blitt like stor om Innovasjon 

Norge-sjefen var en mann:  
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«Noen vil sikkert innvende at dette ikke handler om kjønn, og at det ikke spiller noen 

rolle om Innovasjon Norge-sjefen er mann eller kvinne. Det kan jo hende, men jeg 

klarer ikke helt å fri meg fra dette spørsmålet: Hadde det blitt like mye ståhei rundt 

Traaseth og Innovasjon Norge dersom Anita het Arne?» (Thorsen, 2018). 

 

To dager senere kommer det frem ny informasjon i samme pressemelding som ble publisert i 

Innovasjon Norges nyhetsarkiv på nettsiden (Innovasjon Norge, 2018d). Informasjonen som 

tillegges redegjør for samarbeidet mellom selskapet og Traaseth i dannelsen av ledergruppen, 

som ble foretatt i årsskiftet 2014/2015. Det opplyses om at relasjonen mellom Fosser og 

Traaseth ble redegjort for i Fossers søknad og på et allmøte i selskapet ved hennes tiltredelse. 

Det blir likeledes presisert at rekrutteringsselskapet som i samarbeid med Innovasjon Norge 

gjennomførte prosessen ved rekruttering av ny ledergruppe, utarbeidet en oppsummering som 

har blitt sendt til media. 

 

Dagen etter publiserer humorspalten «Baksiden» i Finansavisen, sin andre humoristiske 

spalte omhandlende Traaseth i løpet av de tre hendelsene: 

«Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth slo seg opp med blogg, HP-sjefsjobb og 

boken «Godt nok for de svina». Baksiden kan avsløre at Traaseth nå snart tar en 

sommerpause fra lyssky ansettelsesprosesser og beskyldninger om nepotisme for å 

skrive bokoppfølger. Tittel skal være «God nok for det svineriet»» (Finansavisen, 

2018a). 

 

4.3.2 Analyse og diskusjon av mediedekningen 

Den kronologiske redegjørelsen av tredje hendelse har i 

Jeg vil her gjennomføre en analyse av utvalget i den tredje hendelsen, og undersøke hvilke 

nyhetsrammer som er fremtredende. I tillegg vil det redegjøres for i hvilken grad 

mediedekningen er preget av et mediedrev. Nyhetsrammene de to foregående analysene har 

argumentert for vil bringes videre inn i denne analysen. 

 

I analysen av den andre hendelsen ble det argumentert at mediedekningen i stor grad bestod 

av to fremtredende nyhetsrammer. Den kontroversielle rammen som ble argumentert for i 

første hendelse ble argumentert for å videreføres, i tillegg til å utvikle seg til å bære preg av en 

uprofesjonell håndtering av ansettelsen fra Traaseths side. Den ble vurdert som mer 

dominerende enn rammen av Traaseth som urettferdig fremstilt i mediene.  
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På den ene siden kan det argumenteres for at de argumenterte rammene fortsetter å prege 

mediedekningen i denne hendelsen. For det første blir den kontroversielle og uprofesjonelle 

rammen forsterket i det E24 gjør kjent at Traaseths venn ble ansatt som HR-direktør i 

Innovasjon Norge i 2015 (Wig et al., 2018). Det bidrar til å skape en fremstilling av at det er 

lettere å få en toppstilling om man kjenner administrerende direktør. Flere av medietekstene 

viser bilder fra Traaseths profil på Instagram, som viser bilder hun selv har lagt ut tidligere 

(Joner & Søreide, 2018; Wig et al., 2018). Bildene som viser Traaseth og Fosser sammen på 

shopping og restaurant bidrar til å styrke en ramme rundt Traaseth som uprofesjonell og 

kontroversiell, ettersom det blir antydet at Fosser ble ansatt fremfor 88 andre søkere (Wig et 

al., 2018). Medietekstene fokuserer på deres sosiale relasjon, og NRK skriver: « ... som viser 

at også en annen ansettelse er kontroversiell: Ansettelsen av Yvonne Fosser som HR-direktør 

i 2015» (Joner & Søreide, 2018).  

 

For det andre fremstiller Finansavisen hendelsen med et humoristisk uttrykk, der det skapes 

referanser til Traaseths blogg og bok (Finansavisen, 2018a). Likeledes bruker NRK i sin 

nyhetsartikkel politiker Terje Aasland som kilde, hvor han omtaler de siste månedenes 

hendelser som bevis på en ukultur i organisasjonen (Joner & Søreide, 2018). NRK betegner 

ansettelsen som «omstridt», og ifølge norsk ordbok er omstridt et synonym for kontroversiell 

(Gundersen, 2018). Mediedekningen bidrar med dette til å opprettholde en dekning med en 

kontroversiell nyhetsinnramming av Traaseth. Det uprofesjonelle aspektet ved nyhetsrammen 

videreføres, ettersom ansettelsen av det som blir fremstilt som Traaseths «venn» forsterker en 

uprofesjonell håndtering.  

 

På den andre siden kan mediedekningen argumenteres for å avvike fra den kontroversielle og 

uprofesjonelle rammen. For det første er det variasjon i tolkningen av ansettelsens 

alvorlighetsgrad. Dette kommer til uttrykk i avisa Varden (Thorsen, 2018).  

 

For det andre har ikke mediedekningen like stort omfang som de to foregående hendelsene. 

Det er synlig gjennom at utvalget er mindre, på grunn av at mediedekningen var mindre med 

færre publiserte medietekster. Det kan tyde på at mediene ikke anser funnene like alvorlige 

som i første og andre hendelse, eller at mediedekningen kan være preget av et mediedrev. 

 

For det tredje blir rekruttering- og ansettelsesprosessen redegjort for i pressemeldingen på 

Innovasjon Norges nettsted. Det kommer frem at Innovasjon Norge og rekrutteringsselskapet 
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handlet innenfor lovens rammer (Innovasjon Norge, 2018d). Dokumentasjon rundt prosessen 

blir fremlagt til E24 noen dager tidligere (Wig et al., 2018). Kommunikasjonsdirektør Welle-

Strands svar til E24, gir uttrykk for det selskapet anser som spekulasjoner: «At E24 fortsatt 

velger å forholde seg til spekulasjoner tar vi til orientering» (Wig et al., 2018).  

 

Mediedekningen kan ses i forbindelse med mediedrev, ettersom mediene til tross for fremlagt 

dokumentasjon, dekker hendelsen. Vinklingen i de ulike medietekstene er noe ulike, men i 

flere av medietekstene blir Traaseth fremstilt som syndebukken. Dekningen av den tredje 

hendelsen fremstår med dette som et forsøk på å holde Traaseth i rampelyset og ansvarlig, 

men får ikke det dekningsomfanget som skal til for å holde saken i søkelyset over lenger tid. 

E24 sin «avsløring» om ansettelsen av Fosser fremstår dermed som det Midtbø (2007, s. 59) 

betegner som et journalistisk virkemiddel, der journalistene dekker hendelsen til tross for at 

det ikke er mye å skrive om. Da en skandale som utløser et mediedrev kan bli forsterket av at 

nye normbrudd blir offentliggjort (Pollack & Allern, 2009a, s. 13), er det avgjørende å 

redegjøre for om hendelsen kan betraktes som en skandale. Dette vil neste kapittel redegjøre 

for. Hendelsen blir et eksempel på medienes rolle i politisk journalistikk, og illustrerer 

muligheten til å sette Traaseth på dagsorden, i tråd med dagsordenfunksjonen (McCombs & 

Shaw, 1972).  

 

4.4 Oppsummering av kronologisk analyse og diskusjon 

Kapittelet har redegjort for en mediedekning som gjennom tre definerte hendelser har 

fremstilt Traaseth på ulike måter. De tre hendelsene har blitt presentert og analysert ved bruk 

av en kronologisk analyse. Hendelsenes utvalgte medietekster har blitt utforsket og analysert i 

henhold til teoretisk rammeverk omhandlende nyhetsrammer og mediedrev. Den kronologiske 

analysen har betraktet datamaterialet fra den kvalitative innholdsanalysen. Formålet har vært å 

undersøke hvilke nyhetsrammer som er fremtredende, og om hendelsene bærer preg av et 

mediedrev. Dette underkapittelet vil sammenfatte funnene som har blitt presentert i de tre 

analysene. De tre analysene fungerer som utgangspunkt for intervjuene og den tematiske 

analysen som vil bli presentert i neste kapittel. Figuren nedenfor illustrerer analysenes funn, 

og hvordan nyhetsrammene har blitt argumentert for å utvikle seg. Teksten som er markert i 

fet skrift, har til hensikt å illustrere rammene som har blitt argumentert for å være mest 

fremtredende i datamaterialet.  
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Figur 2 viser analysenes argumentasjon av nyhetsrammenes utvikling i hendelsene. 

 

I analysen av den første definerte hendelsen ble det argumentert for at mediedekningen 

hovedsakelig bar preg av to dominerende nyhetsrammer. Den første definerte Traaseth som en 

kontroversiell leder, mens den andre definerte Traaseth som urettferdig fremstilt i mediene. 

Nyhetsrammene er begrunnet gjennom funn i medietekstene, og støttet opp av studiens 

teoretiske rammeverk. Nyhetsrammene fremtrer som to motsetninger, som et resultat av 

mediedekningens ulike kildebruk og vinklinger. Disse nyhetsrammen ble argumentert for å 

stå i kontrast til den eksisterende rammen som kan anses å være etablert rundt Traaseth 

tidligere. Dette med grunnlag i hennes merkevare som utradisjonell og moderne 

næringslivsleder. 

 

I analysen av den andre definerte hendelsen ble det argumentert for at mediedekningen 

fortsatte å bære preg av de to nyhetsrammene fra første hendelse, men at en av disse ble noe 

endret. Den kontroversielle rammen ble argumentert for å utvikle seg i en retning av en 

fremstilling der Traaseth opptrådte uprofesjonelt i håndteringen av ansettelsen. Dette på 

grunnlag av den kritiserte ansettelsen, der det fremkom at Andresen var blitt ansatt uten at en 

stilling var utlyst, og skissert et ansettelsesforhold utover det mediene betegnet som lovens 

krav til utlysning. Det bidro til å styrke den kontroversielle ramme, der mediedekningen ga 

uttrykk for en ansettelse som ikke var rettferdig. Medietekstene viste ikke tilstrekkelig 

dekning til å kunne betegne nyhetsrammen av Traaseth som urettferdig fremstilt i mediene 

som like fremtredende. Derimot kom det frem at Traaseth ikke hadde hatt kontakt med 

Andresen i tidsrommet fra de første gang møttes, til ansettelsen, og at det var HR-avdelingen 

som hadde fremlagt et jobbtilbud. Likevel ble Traaseth som administrerende direktør for 

selskapet betraktet ansvarlig av flere medier. Det bidrar til at den kontroversielle rammen 

grenser over til en fremstilling av Traaseth som uprofesjonell. Som en følge av at den 

kontroversielle og uprofesjonelle nyhetsrammen blir mer fremtredende, blir nyhetsrammen av 

Traaseth som urettferdig fremstilt svekket i den andre hendelsen. 
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I analysen av den tredje definerte hendelsen ble det argumentert for at nyhetsrammene i 

mediedekningen ble videreført. Derimot ble den kontroversielle og uprofesjonelle rammen 

argumentert for å svekkes, som følge av flere forhold. Blant annet ble ansettelsen dokumentert 

å være lovlig foretatt. I tillegg var mediedekningens omfang betydelig mindre enn de to 

tidligere hendelsene. Nyhetsrammene i hendelsen ble derfor argumentert for å endres, i form 

av at mediedekningen i større grad var preget av en innramming som kunne relateres til at 

Traaseth ble urettferdig fremstilt. Dermed ble den kontroversielle og uprofesjonelle rammen 

svekket. Som Waldahl (2009, s. 146) hevder har enhver medieskandale et forløp der de ulike 

aspektene påvirker hverandre etter hvert som skandalen utvikler seg. Det kommer frem i de 

tre analysene, som bygger videre på de mest fremtredende rammene av Traaseth. 

 

I første hendelse ble det ikke avdekket tilstrekkelig grunnlag til å betegne mediedekningen 

som preget av et mediedrev. Dette på grunnlag av at både støttespiller og kritikere fikk 

uttrykke seg i media, i tillegg til både positive og negative fremstillinger i 

kommentarsjangeren. Derimot i den andre hendelsen ble det undersøkt, og diskutert det som 

kan betegnes som et svakt mediedrev. Det var for det meste kritiske fremstillinger av Traaseth 

som bidro til å styrke den kontroversielle nyhetsrammen, ettersom den også fremstilte 

Traaseth som uprofesjonell i ansettelsen. Den tredje hendelsen var mindre omfangsrik, men 

forstås som et forsøk på å holde Traaseth i søkelyset. Dette til tross for at Innovasjon Norge 

hadde dokumentert en lovlig ansettelsesprosess. Derfor bærer den tredje hendelsen preg av 

likhetstegn ved teorien om mediedrev. 
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5 Tematisk analyse og diskusjon av 

mediedekningen 
 

 

Medietekstenes presentasjon i den kronologiske analysen kom det til uttrykk hvordan 

mediedekningen var preget av flere fremtredende temaer. Disse temaene skal i dette kapittelet 

utforskes nærmere, ved å betrakte det som betegnes som det tematiske ved mediedekningen. 

Jeg vil i det påfølgende kapittel analysere og diskutere innsamlet datamateriale fra 

dybdeintervjuene, i kombinasjon med det teoretiske rammeverket og tidligere forskning. 

Analysen vil videreføre funnene fra den kvalitative innholdsanalysen som omhandlet 

nyhetsrammer, for å studere disse aspektene fra en annen vinkel, i tillegg til å studere annen 

tematikk. Derfor vil de tematiske sidene i mediedekningen bli knyttet opp i denne analysen. 

Analysen er delt opp etter tematiske områder, som reflekterer teorikapittelet som fungerer 

som studiens grunnmur. Formålet med den tematiske analysen er å belyse studiens andre 

forskningsspørsmål. Jeg vil starte med å repetere forskningsspørsmålet: 

 

Forskningsspørsmål 2: I hvilken grad kommer temaene kjønn, ledelse, personlig 

merkevarebygging og skandale til uttrykk, og hvordan forholder journalistene seg til 

forekomsten av disse temaene, og nyhetsrammer i mediedekningen? 

 

5.1 Nyhetsrammer 

Dette underkapittelet vil analysere og diskutere intervjudata som omhandler hvordan 

journalistene forholder seg til nyhetsrammer i mediedekningen. Det vil blant annet belyses 

ved å ta i betraktning hvordan de selv vurderer bruken av nyhetsrammer i sitt eget arbeid, 

hvordan arbeidsgiveren deres fremstilte Traaseth, og hvordan den helhetlige mediedekningen 

var. Formålet er å undersøke det tematiske som omhandler nyhetsrammer for å belyse 

problemstillingen. 

 

Det ble i den kronologiske analysen argumentert for at mediedekningen i de tre hendelsene 

hovedsakelig, bar preg av to fremtredende nyhetsrammer. Det var Traaseth som kontroversiell 

leder med uprofesjonell håndtering av de to ansettelsene, og Traaseth som urettferdig fremstilt 
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i mediene. Eirik Elvevold i E24 uttaler i intervjuet at han synes Traaseth ble fremstilt negativt 

i de tre definerte hendelsene, sett under ett: 

Delvis ble hun fremstilt som et problem. Men det kom av at styreleder Dyb trakk seg, 

og var veldig kritisk til henne. Hun ble fremstilt på en måte at det var åpenbart at hun 

var ansvarlig for noen endringer i Innovasjon Norge som var upopulære, fordi det var 

store omveltinger. Omveltinger som var nødvendige. Hun var god på å gjennomføre 

de omveltingene, men det skapte friksjon innad i Innovasjon Norge (Elvevold, 

intervju, 10.04.2019). 

 

Til tross for en mediedekning som var preget av flere negative forhold, mener han at E24 

dekket to sider av saken: «[Vi] intervjuet Dyb, og jeg personlig skrev en sak der ledergruppa 

gikk ut samtidig og støttet henne, og sa at hun var en bra sjef» (Elvevold, intervju, 

10.04.2019). Han refererer her til E24 sin nyhetsartikkel der ledergruppen uttalte 

støtteerklæringer til Traaseth (Elvevold, 2018) som ble publisert i første hendelse. Ved å ta i 

bruk åpne kilder som uttrykte støtte til Traaseth, ble det skapt en kontrast til Aftenpostens 

innledende dekning med de anonyme avsløringene (Gjerde & Hagesæther, 2018). Det bidro 

til å støtte oppunder nyhetsrammen av Traaseth som urettferdig fremstilt, ettersom 

ledergruppen samlet uttrykte sin støtte. 

 

Robert Gjerde i Aftenposten, forteller at han på sin side i størst grad var involvert i første 

hendelse, men at han fulgte de to neste hendelsene som leser. På grunnlag av kjennskapen han 

har til den første hendelsen mener han i motsetning til Elvevold, at mediedekningen 

presenterte to sider av saken:  

Det ble … nyansert med hele mediebildet. Hun ble … kraftig kritisert, og gjerne med 

anonyme kilder også. Men så var det mange som heiet på henne også. Hvis det var to 

sider av den konflikten, så kom vel begge to bra frem .... Jeg fulgte den første 

hendelsen tett (Gjerde, intervju, 26.03.2019). 

 

Gjerde mener at konkurranse blant pressen ikke bidro til å ramme inn hendelsene på noen 

bestemt måte, men tror det kan ha vært andre forhold som ga utslag på mediedekningen. Han 

uttaler at effekten av et flere begynte å dekke saken etter Aftenpostens innledende 

nyhetsartikkel (Gjerde & Hagesæther, 2018) kan ha bidratt til en hyppigere mediedekning, på 

grunn av økt konkurranse: 

Nei, ikke vinkling, men det bidro til et tempo i saken. [En konkurrent] tok ikke et 

motsatt standpunkt for eksempel enn det vi hadde, som man kanskje kan oppleve, 

fordi en avis kanskje har underdekka den ene siden og bare har kilder på den siden til å 
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begynne med, også går den andre inn og fyller et rom. Jeg opplevde ikke at det ble 

forskjellige vinklinger, men det ble et tempo på grunn av konkurransesituasjonen 

(Gjerde, intervju, 26.03.2019). 

 

Om det var en konkurransesituasjon i pressen som bidro til mediedekningens utvikling, er 

uvisst. Det som derimot er sikkert er at flere medier publiserte nyhetssaker om hendelsene, 

som resulterte i at det hele utvidet seg til en større mediedekning. Det er ikke overraskende 

ettersom det var alvorlige forhold som kom frem, og på grunn av at Innovasjon Norge er et 

statlig eid selskap. Gjerdes uttalelse står likevel i kontrast til Allern (2009, s. 76) som hevder 

at nyhetsrammer forblir relativt like når flere medier dekker samme sak. At Gjerde ikke 

opplever ulike vinklinger i mediedekningen kan trekkes til Van Gorp (2007, s. 68) som mener 

at identiske nyhetsrammer kan bli videreført fordi media bruker flere av de samme kildene. 

Det viste seg gjennom utvelgelsen av analyseenheter, der flere av utvalgenes medietekster i 

noen grad presenterte de samme opplysningene. Aftenpostens første nyhetsartikkel i første 

hendelse inneholdt flere anonyme kilder fra styret (Gjerde & Hagesæther, 2018). Til tross for 

at Fossum og Meyer (2008, s. 209) er kritisk til anonyme kilder av rent kildekritiske hensyn 

ved at personen ikke trenger å stå ansvarlig for sine uttalelser, var mediedekningen i første 

hendelse preget av flere anonyme kilder. Det vitner om at journalistene brukte flere av de 

samme kildene og presenterte problematikken i situasjonen. Derimot ble mediedekningen 

utover i hendelsene preget av både positive og negative kilder, åpne og anonyme. Allern 

(2009, s. 75) avdekket i sin studie av Valla-saken som foregikk i 2007, at mediedekningen i 

utvalgte aviser inneholdt hele 14 % andel anonyme kilder. Det viser at anonyme kilder kan bli 

brukt i saker der kraftig kritikk rettes mot den «ansvarlige».  

Elvevold på sin side, mener at konkurransen blant pressen ikke var spesiell i sakens tilfelle, 

ettersom det ofte er slik i dagens mediesituasjon: 

Det tror jeg det gjør hele tiden. Jeg tror ikke det er noe spesifikt i Traaseths tilfelle. Jeg 

tror det er mer sånn at når det blir sånne saker, at man vet at veldig mange medier i et 

ganske lite land er på den samme ballen, er man nok ute etter at folk skal lese sin sak 

(Elvevold, intervju, 10.04.2019). 

 

Den første hendelsen kan ha hatt innvirkning på at mediene opprettholdt dekningen av 

Traaseth og Innovasjon Norge, og derfor skapte grunnlag til det som defineres som andre og 

tredje hendelse. Elvevold er usikker på om de to neste hendelsene hadde blitt kjent i mediene 

om ikke Innovasjon Norge og Traaseth allerede hadde vært i nyhetsbildet: 
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Det kan godt hende at man aldri hadde gravd etter visse ting, hvis ikke den første 

saken hadde kommet opp. Det blir sånn: Nå er Innovasjon Norge i vinden, nå har vi 

lyst til å finne ut mest mulig om det, hva er det egentlig som foregår, hvem er det som 

jobber der, hvem er tett på henne, hvem er lojal mot hvem, og så finner man nye ting. 

Det kan godt hende det er lignende ting i andre bedrifter som ikke får like mye 

dekning, men det er sånn nyhetene fungerer. Det er en «snakkis», også setter man 

begrenset ressurser på det. Man kan ikke gjøre alt samtidig, i hvert fall ikke vi som er 

en ganske liten redaksjon (Elvevold, intervju, 10.04.2019). 

 

Det støtter opp om Midtbø (2007, s. 39), som mener at journalister graver frem ny 

informasjon som blir offentliggjort når en først har havnet i søkelyset. Slik Elvevold uttalte, 

kan avdekkingen av den første hendelsen ha bidratt til at journalistene ønsket å gå Traaseth 

nærmere i sømmene. Slik kan offentliggjøringen av de to neste hendelsene ha kommet som en 

reaksjon av mediedekningen i den første hendelsen.  

 

Til tross for mediedekningen mener Elvevold at redaksjonen i E24 slik han kjenner til, aldri 

bevisst gikk inn for å fremstille Traaseth på noen spesiell måte: «Vi prøvde så godt vi kunne å 

være nøytrale. Så kan man jo stille spørsmålet om vi fremstilte henne sånn, eller om det var 

sånn» (Elvevold, intervju, 10.04.2019). Den tredje hendelsen ble ifølge Elvevold kjent for 

redaksjonen i E24 ved en tilfeldighet, i etterkant av hennes intervju med Dagens Næringsliv 

(Halvorsen, 2018). Det ledet til den første nyhetsartikkelen som startet mediedekningen i den 

tredje hendelsen, og ble skrevet av E24 (Lorch-Falch, 2018a). «Ansettelsen av Andresen var 

vel sånn at noen bare plukka opp at stillingen ikke var utlyst. Det var mer en oppmerksom 

journalist hos oss som bare «Oi, er ikke det litt rart?»» (Elvevold, intervju, 10.04.2019). 

Gjerde uttrykker at Aftenpostens dekning av hendelsene, ikke fremstår som positiv i Traaseths 

favør, på bakgrunn av forholdene som ble kjent:  

Hun kom jo ikke veldig heldig ut, i første fase, for det var så sterk kritikk mot henne. 

Det var jo heller ingen som gikk ut og sa det motsatte, i styret. Så hun kom vel dårlig 

ut av det (Gjerde, intervju, 26.03.2019). 

 

Begge informantene ble spurt om de opptrådte med en bevisst holdning til fremstillingen av 

Traaseth. De bekreftet at de var svært bevisste i fremstillingen. Blant annet ble 

kjønnsperspektivet trukket frem av de to informantene, som illustrerer deres ønske om å ikke 

fremstille Traaseth på en annerledes måte fordi hun er kvinne: 

Jeg vil si at man kanskje gjør seg noen ekstra tanker fordi hun er en kvinnelig, veldig 

synlig leder. Så jeg vil si at man nesten gjør seg mer sånne tanker at man ikke må gå 
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inn i en sånn ubevisst diskrimineringsfelle (Elvevold, intervju, 10.04.2019). 

 

Gjerde ga også uttrykk for at han var svært bevisst i fremstillingen. Han fremhever også at 

dette er hans opplevelse, tanker og erfaring med saken. I tillegg forklarer han hvordan hele 

redaksjonen arbeidet nøye med kilder og tekst, før publiseringen av den første 

nyhetsartikkelen i første hendelse: 

Det var en stor sak og det gjaldt å trå riktig, så det gikk jo lang tid før den første saken 

kom på trykk, og de andre sakene tok lang tid før de kom på trykk fordi redaktørene 

leste gjennom hvert ord. Det var fordi det var Krohn Traaseth, og vi ga et bilde som 

ikke stemte med virkeligheten, med oppfattelsen av henne. Og i tillegg da når hun var 

ung kvinne så ble alt lest og sjekket veldig nøye. Vi var veldig nøye med hvordan vi 

opptrådte. Hun opplever sikkert det som helt motsatt. Men sånn var det. Jeg har aldri 

opplevd lignende kvalitetssikring (Gjerde, intervju, 26.03.2019). 

 

Det Gjerde omtaler som «oppfattelsen av henne» forstås som den merkevaren som var etablert 

av Traaseth før mediedekningen i hendelsene fant sted. Det vitner om hvordan journalisten 

selv var bevisst på at Aftenpostens innledende nyhetsartikkel stod i kontrast til en etablert 

ramme. De avdekkede forholdene utfordret Traaseths merkevare.  

 

Begge informantene skrev nyhetsartikler, og ikke innenfor den subjektive 

kommentarsjangeren. Likevel kan nyhetsrammer farge medieteksten ved at journalistenes 

personlige interesser eller meninger kommer til uttrykk (Scheufele, 2006, s. 68). Det ble 

derimot uttrykt bevissthet hos begge informantene rundt det å ikke fremstille Traaseth på en 

annen måte fordi hun er kvinne. Til tross for journalistenes bevissthet ved å ikke fremstille 

Traaseth på en spesiell måte, opplever Gjerde likevel en rettferdig behandling av saken 

ettersom kildeopplysningene ble vurdert troverdige. Det resulterte i at Aftenposten publiserte 

saken (Gjerde & Hagesæther, 2018), selv om det avvek fra tidligere fremstillinger av Traaseth 

og hennes merkevare: 

Det er sterk kritikk som rettes mot henne. Altså, det var der og da må vi skrive om det. 

Jeg mener at vi hadde en nøktern dekning av Traaseth-saken. Men mange opplever det 

helt motsatt. Media er under sterkt press. Det må være så ordentlig, og en må gjøre en 

skikkelig jobb (Gjerde, intervju, 26.03.2019). 

 

Elvevold på sin side mener at han fremstilte Traaseth på en positiv måte. Nyhetsartikkelen 

han publiserte står i kontrast til Gjerde sin sak. Mens Elvevold presenterte uttalelser fra en 

rekke personer i ledergruppen i Innovasjon Norge som viste støtte og tillit til Traaseth 
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(Elvevold, 2018), skrev Gjerde i samarbeid med en kollega, nyhetsartikkelen som innledet 

mediedekningen i første hendelse (Gjerde & Hagesæther, 2018). Elvevold utdyper «Jeg 

fremstilte henne vel i et godt lys, men jeg hang det jo på dem [Innovasjon Norges 

ledergruppe]» (Elvevold, intervju, 10.04.2019). Elvevolds bruk av åpne kilder som uttalte 

støtte til Traaseth, demonstrerer en annen nyhetsramme enn den som ble etablert ved de 

anonyme kildene som uttalte kritikk. Slik bidro Elvevolds bruk av kilder som uttalte støtte, til 

å nyansere rammen av Traaseth, og det støtter oppunder rammen av Traaseth som urettferdig 

fremstilt. Det står i kontrast til at mer eller mindre like nyhetsrammer blir videreført, ved at 

flere medier bruker samme kilder (Van Gorp, 2007, s. 68). I tillegg kan uttalelsene fra 

ledergruppen betraktes som førstehåndskilder som ikke er anonyme. Vektlegges disse tyngre 

enn de anonyme kildene som uttalte seg negativt om Traaseth? 

 

Som Beyer (2010, s. 43) skriver i sin avhandling kan det være utfordrende å konstatere om en 

sak kan betegnes med en episodisk eller tematisk fremstilling, som er i henhold til Iyengar 

(1991) sin inndeling av rammer. Tidsperioden for hendelsene var over flere måneder. 

Analysen av mediedekningen forstås som at hendelsene bygger på hverandre, og utgjør sin 

del av den totale mediedekningen av Traaseth i de utvalgte månedene. Om hendelsene 

betraktes som en helhet kan det argumenteres for at nyhetsrammene det har blitt argumentert 

for kan betegnes som en episodisk fremstilling. Dette på bakgrunn av at det ved bruk av en 

episodisk fremstilling, blir lagt vekt på utvalgte hendelser eller saker (Iyengar, 1991, s. 2). En 

episodisk fremstilling kan ses i sammenheng med de Vreese (2003) sine saks-spesifikke 

rammer. Om nyhetsrammene i mediedekningen betraktes som episodiske fremstillinger, er det 

nærliggende å likeledes betrakte dem som saks-spesifikke rammer. Dette på bakgrunn av at 

rammene i stor grad er tilknyttet hendelsenes innhold. På den andre siden kan nyhetsrammene 

bli betraktet som generiske eller tematiske nyhetsrammer, ettersom nyhetsrammene kan 

brukes over flere hendelser, og kan være gjeldende også i andre kontekster. Derimot vil man 

ved å analysere nyhetsrammene som saks-spesifikke, ifølge de Vreese (2005, s. 55) kunne 

analysere på et mer detaljert nivå ved den spesifikke hendelsen eller saken. 

 

Er det grunnlag for å påstå at det eksisterer nyhetsrammer i mediedekningen i henhold til 

Cappella og Jamieson (1997, s. 47) sine kriterier? Nyhetsrammene av Traaseth som 

kontroversiell og uprofesjonell, og urettferdig fremstilt ble tolkes til å være fremtredende i 

datamaterialet i den kvalitative innholdsanalysen. Nyhetsrammene har blitt fortolket kun av 

meg i denne studien, og det eksisterer ikke grunnlag til å påstå at andre ville tolket de samme 
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rammene. Dermed er det ikke garantert å forekomme representativ validitet, som Cappella og 

Jamieson (1997, s. 89) mener er viktig i avdekking av nyhetsrammer. Derimot har jeg 

tidligere analysert og argumentert for at nyhetsrammene skiller seg fra hverandre, ved at de 

blir presentert i ulike medietekster i hendelsene. Den kontroversielle og uprofesjonelle 

rammen fokuserer på de negative sidene ved Traaseths lederstil, bruker anonyme og åpne 

kilder som uttaler seg negativt, og bruker referanser til Traaseths tidligere arbeid (blogg, bok, 

debattinnlegg).  

 

På den andre siden kommer nyhetsrammen av Traaseth som urettferdig fremstilt til uttrykk i 

medietekstene som støtter Traaseth, og bruker åpne og positive kilder. Entman et al. (2009, s. 

177) sin definisjon av en ramme omfavner at et budskap er nødt til å inneholde samme ord 

eller symboler som forstås i en kulturell kontekst av flere individer. Jeg mener det foreligger 

grunnlag til å anta at de to nyhetsrammene studien har argumentert for, kan bli oppdaget av 

ulike lesere. Derimot kan andre lesere besitte en annen kunnskap. Derfor finnes det ingen 

garanti for at andre lesere vil oppdage de samme nyhetsrammene som jeg har gjort. Likevel 

har jeg analysert og argumentert for at mediedekningen kan tolkes som å inneholde to 

fremtredende nyhetsrammer. 

 

5.2 Skandalefokus og mediedrev 

Hva skal til for at man kan betegne en mediedekning som en type skandale? Og er 

mediedekningen preget av et mediedrev? Dette underkapittelet vil analysere og diskutere i 

hvilken grad skandalebegrepet kommer til uttrykk i mediedekningen. I tillegg vil det 

analyseres og diskuteres hvorvidt mediedekningen kan betraktes som en skandale, med 

grunnlag i teoretisk rammeverk, og i lys av tidligere skandaler. Nærliggende skandalebegrepet 

er begrepet mediedrev, og jeg vil undersøke om mediedekningen kan analyseres for å være 

preget av et mediedrev. Formålet med dette er å undersøke det tematiske som omhandler 

skandaler og mediedrev, for å belyse problemstillingen. De tre hendelsene vil sammenfattes 

for å kartlegge om endringer i mediedekningen over tid skapte et skandalefokus og et 

mediedrev i mediene. Hendelsene omhandler ulike saker, men er alle i stor grad forbundet 

med negative opplysninger om Traaseth og Innovasjon Norge. Kan oppmerksomheten rundt 

Traaseth og Innovasjon Norge på bakgrunn av dette likevel betegnes som en skandale? 
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5.2.1 Blir hendelsene betraktet som en skandale av mediene og 

informantene? 

Det ble i intervjuene spurt om informantene hadde fremstilt medietekstene de skrev som en 

skandale, for å få innsikt i hvordan de selv betegnet de tre hendelsene. Ingen av informantene 

syntes ordet «skandale» var riktig betegnelse. Gjerde i Aftenposten mener hendelsene ikke var 

alvorlige nok til å kunne bli betegnet som en skandale. Han stiller seg også tvilende til om 

Aftenposten fremstilte hendelsene som en skandale: «Det må jo i så fall være 

næringslivskandale. Men skandale, jeg vet ikke om det er ordet … Nei, jeg tror ikke vi gjorde 

det heller. Det var ikke så alvorlig. Hun hadde jo støttespiller også, så nei» (Gjerde, intervju, 

26.03.2019). Heller ikke Elvevold i E24 mente at medieteksten han skrev ble fremstilt som en 

skandale, og gir uttrykk for at skandalebegrepet ble en for alvorlig betegnelse: «Ikke jeg i 

hvert fall. Men vi hadde noen saker som var sånn ... Er dette en gråsone? Er dette greit? 

Istedenfor dette er helt forkastelig» (Elvevold, intervju, 10.04.2019). Elvevold opplever heller 

ikke at pressen forskjellsbehandlet saken fra andre lignende saker. Han mener at hvis en 

styreleder i en annen stor, statlig virksomhet hadde gått ut på den måten Dyb gjorde hadde det 

blitt dekket i like stor grad: «Jeg vil si vi gjorde jobben vår. Prøvde å finne ut hva som 

foregikk på innsiden, og skrev saken hvis hun fikk støtte og skrev hvis hun fikk kritikk» 

(Elvevold, intervju, 10.04.2019). 

 

Informantene er enige i at hendelsene ikke kunne betraktes som en skandale. Men har 

mediedekningen likevel gitt uttrykk for en skandale? Et enkelt søk i utvalgenes medietekster, 

viser at kun én av medietekstene inneholdt ordet «skandale». Det er VG sin kommentar i 

andre hendelse, som derimot mener at ansettelsen av Andresen ikke kan betraktes som en 

skandale: «At Innovasjon Norge forkortet engasjementet fra ti til seks måneder for å gjøre 

dette lovlig, gjorde det bare verre. Likevel, noen stor skandale er det ikke» (Meland, 2018). 

Dermed har mediene i det minste, ikke brukt ordet «skandale» i mediedekningen. 

 

5.2.2 Kan hendelsene betraktes som en skandale i lys av teori og tidligere 

forskning?  

Er det grunnlag for å kunne betegne de tre hendelsene som en skandale til tross for 

informantenes oppfattelse av egen og arbeidsgivers mediedekning? Likeledes stilles 

spørsmålet om mediedekningen kan kjennetegnes ved å være preget av et mediedrev der 

mediene jaktet Traaseth? For å kunne belyse dette, vil etablert teori innenfor skandaler og 
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mediedrev, samt forskning av tidligere skandaler tas i betraktning for å se studien i en større 

sammenheng. 

 

Skillet mellom en politisk skandale og en skandale der en næringslivstopp blir rammet, 

dekkes ikke i den innledende teorien. Likevel kan denne studiens tema argumenteres for å 

være påfallende lik slik definisjonene er, til tross for at Traaseth ikke er en politiker. Det på 

grunnlag av Pollack og Allern (2009a, s. 14) sin karakteristikk av at politiske skandaler 

rammer personer med viktige samfunnsposisjoner, og at skandalen har en politisk forbindelse. 

Innovasjon Norge kan på grunnlag av eierfordelingen og selskapets politiske tilknytning, 

argumenteres for å kunne klassifiseres med en politisk tilknytning, med grunnlag i 

defineringen av en politisk skandale (Midtbø, 2007; Pollack & Allern, 2009b; Thompson, 

2002). Derimot er det ikke forenelig med at samtlige enkeltsaker med negativ oppmerksomhet 

i mediene, kan konkluderes for å være en politisk skandale, da utfallet og oppmerksomheten 

varierer. Da Traaseth er en profilert næringslivsleder, og Innovasjon Norge er sterkt styrt av 

politiske interesser, er det ikke overraskende at negative hendelser har noen fellestrekk med 

politiske skandaler. Omfanget og konsekvensene bidrar derimot til å avgjøre om hendelsene 

kan bli ansett som en politisk skandale eller ikke. Begrepet politikerskandaler omhandler at 

overtrampet hovedsakelig skal ha vært utført utenfor den politiske arena (Midtbø, 2007, s. 

19). Ettersom det ikke er gjeldende for hendelsene, da mediedekningen baserer seg på 

handlinger utført internt i Innovasjon Norge i arbeidsprosesser, finnes det ikke tilstrekkelig 

grunnlag til å kunne betegne mediedekningen som en politikerskandale.  

 

Mediedekningen og utviklingen i hendelsene kan derimot betraktes i henhold til Thompson 

(2002, s. 25-26) sine fem kriterier for politiske skandaler. Den første hendelsen baserer seg på 

Dybs avgang, og Traaseth har ikke i denne hendelsen utført en handling som er i strid med 

verdier, normer eller moralregler. Derimot blir hennes lederstil kritisert, som bidrar til en 

mistenkeliggjøring. Videre kan ansettelsen av Andresen i andre hendelse tolkes som en 

overtredelse av verdier, normer eller moralregler. Dette med grunnlag i at mediene fremstiller 

ansettelsen som en motstridende handling til normale ansettelsesprosesser. Ansettelsen 

fremstår som en forskjellsbehandling. Derimot blir det utover i hendelsesforløpet kjent at HR-

avdelingen var ansvarlig for ansettelsen, og at Traaseth ikke hadde hatt ytterligere kontakt 

med Andresen etter den første e-posten. Den tredje hendelsen oppstår som følge av 

ansettelsen av Fosser utført i 2015, og vitner om en viss «gravejournalistikk». Ansettelsen kan 

forstås som en overtredelse, men ettersom Innovasjon Norge dokumenterer en lovlig og 
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ryddig ansettelsesprosess, blir overtredelsen nedtonet. Det andre kriteriet omhandler at 

normbruddet blir kjent for andre enn de involverte (Thompson, 2002, s. 25-26). Det skjer i det 

mediene blir involvert i hendelsene, og offentliggjør informasjon om de ulike hendelsene. Det 

tredje kriteriet omhandler at utenforstående føler seg krenket eller sjokkert som følge av 

handlingen (Thompson, 2002, s. 26). Ettersom mediene opprettholdt en hyppig mediedekning, 

kan dette tolkes som en bekreftelse på kriteriet. Hendelsene sjokkerte fra start, og interessen 

blant journalistene og publikum kan ha blitt forsterket, ettersom inntrykket som ble gitt av 

Traaseth stod i kontrast til en etablert ramme. I innledningskapittelet ble det dokumentert 

hvordan Traaseth har provosert i mediene tidligere, og etablert seg som en utradisjonell leder. 

Likevel kan effekten av at flere overraskende forhold ble kjent i løpet av få måneder, 

forsterket interessen hos journalistene og publikum. Hvordan vil dette ende?  

Det fjerde kriteriet omhandler at utenforstående personer dømmer handlingene (Thompson, 

2002, s. 26). Det kommer til uttrykk ved at åpne og identifiserbare kilder uttrykker sin kritikk 

mot Traaseth. Det finner sted hovedsakelig i første hendelse, mens det i de to neste i 

dominerende grad er journalistenes utforming av medietekstene som bidrar til offentliggjøring 

av forholdene, samt med subjektive kommentarer. Det femte kriteriet omhandler at 

avsløringen av handlingen kan skade omdømmet for de ansvarlige (Thompson, 2002, s. 26). 

Det kan tenkes at Traaseths og likeledes Innovasjon Norges merkevare har gjennomgått en 

omdømmesvikt. Ettersom Traaseths merkevare før hendelsene var kjent og opparbeidet, kan 

mediedekningen ha bidratt til å svekke denne noe. Derimot er Traaseth en av landets mest 

profilerte, kvinnelige ledere, og dette ser ut til å vedvare. En annen faktor som spiller inn, er 

faktumet at Traaseth ikke ble nødt til å slutte i sin stilling som følge av hendelsene. Ville det 

hele blitt betraktet som en skandale om hun hadde mistet jobben rett i etterkant av 

mediedekningen? 

 

Traaseth sa opp sin stilling i november 2018. Gjerde tror at avgjørelsen kan ha blitt gjort som 

et resultat av forholdene som ble kjent gjennom de tre hendelsene: «Jeg tenker at hun måtte gå 

av på grunn av kritikkverdige forhold rundt hennes lederstil» (Gjerde, intervju, 26.03.2019). 

Derimot er han usikker på om oppsigelsen kom på grunnlag av medienes rolle i saken. Han 

spekulerer i om utfallet ville blitt det samme uten en offentlig mediedekning: «Antakelig 

hadde utfallet blitt det samme, og mye tidligere hvis ikke det hadde vært offentlighet rundt 

det. Men dette blir bare spekulasjoner» (Gjerde, intervju, 26.03.2019). Gjerde har rett. Det blir 

bare spekulasjoner.  
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Medieskandaler er et nærliggende begrep innen skandaleforskningen, som bidrar til et 

interessant perspektiv. Hendelsene ble kjent for offentligheten gjennom media, som tilsier at 

mediene spilte en viktig rolle. Både introduksjonen av første hendelse, men likeledes de to 

neste hendelsene ble offentliggjort i mediene. Særlig utgjorde den andre hendelsen en 

handling fra Innovasjon Norge sin side, som av mediene ble formidlet som en motsetning til 

grunnleggende moralske handlingsmønstre i samfunnet. Det samsvarer med definisjonen av 

en medieskandale (Hinerman & Lull, 1997, s. 3). Tas de ytterligere kriteriene for 

medieskandaler i betraktning, er flere av disse oppfylt i sakens tilfelle. Første hendelse utløses 

på grunnlag av at styreleder Dyb trekker seg, og Næringsministeren hindrer ham i å vurdere 

Traaseths stilling. Andre hendelse utløses på grunnlag av en ansettelse, der ansettelsesrammen 

som er skissert er utover det lovlige for statlige ansettelser. Dette blir rettet av Innovasjon 

Norge, før kontrakten blir signert av Andresen. Tredje hendelse omhandler nok en ansettelse. 

 

Kan mediedekningen kjennetegnes ved å bære preg av et mediedrev? En skandale er ikke 

nødvendigvis preget av et mediedrev, og omvendt. Allern (2009, s. 12) hevder at det vil kunne 

oppstå politiske skandaler i mindre skala, som ikke utløser et mediedrev. Derimot er et 

mediedrev avhengig av mediene. Mediedekningen i de tre hendelsene vil ses i lys av Pollack 

og Allern (2009a, s. 11) sine kjennetegn ved et mediedrev. For det første foreligger det 

rimelig grunnlag til å påstå at det foregikk «En omfattende, intens og kritisk rapportering… » 

(Pollack & Allern, 2009a, s. 11) av Traaseth og Innovasjon Norge. Det kom til uttrykk 

gjennom flere av medietekstene som kritiserte Traaseth sin lederstil, intervjuer med kilder 

som uttrykte misnøye med Traaseth, og kritikk til Innovasjon Norges og Traaseth for 

håndteringen av begge ansettelsene. For det andre var det «… personfokuserte anklager» 

(Pollack & Allern, 2009a, s. 11) rettet mot Traaseth. Som nevnt i forrige underkapittel 

karakteriserte ingen av intervjuobjektene saken som en skandale, da de mente det ble en for 

alvorlig betegnelse. Om derimot de tre hendelsene kan betegnes som en skandale med 

grunnlag i skandaleteori, kan dette kriteriet bli vurdert som oppfylt. For det tredje er et 

mediedrev avhengig av at flere redaksjoner og nyhetsmedier bidrar i mediedekningen over 

lenger tid. Utvalgene demonstrerer en bredde i dekningen, der både lokalaviser og 

landsdekkende aviser deltar. Det kommer også til uttrykk der kommentarsjangeren blir hyppig 

brukt. Likeledes foregår perioden over flere måneder. Derimot er ikke alle hendelsene like 

lange og består av ulikt antall medietekster. Det fjerde kriteriet baserer seg på at mediene har 

«samme perspektiv, journalistiske hovedvinkling og dramaturgi» (Pollack & Allern, 2009a, s. 

11). De to nyhetsrammene som ble argumentert for å være fremtredende i mediedekningen i 
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den kronologiske analysen, representerer to ulike vinklinger. Ettersom disse to 

nyhetsrammene oppleves som motsetninger, utfordres dette kriteriet. Mediedekningen var 

ikke kun preget av at Traaseth ble fremstilt på en kontroversiell måte, men inneholdt likeledes 

en forsvarende dekning som representerer nyhetsrammen som urettferdig behandlet. Det som 

imidlertid er sikkert er at konsekvensene og utfallet av hendelsene var uvisst, som er Pollack 

og Allern (2009a, s. 11) sitt femte kriterium. 

Til tross for at flere av kriteriene for ulike skandaletyper kan argumenteres for å være oppfylt, 

bør saken ses i lys av tidligere skandaler, for å betrakte likheter og ulikheter. Flere skandaler i 

norsk politikk har medført at den rammede direkte eller indirekte har vært nødt til å tre av fra 

sin stilling. Traaseth måtte ikke se seg nødt til å tre av fra sin stilling som følge av 

mediedekningen i de tre hendelsene. Dette står erfaringsmessig i kontrast til flere tidligere 

politiske skandaler (Christoffersen, 2010; Haugen, 2009). Det er usannsynlig at noen av de 

kritiserte partene har kommet ut av hendelsene på en positiv måte. Det gjorde heller ikke 

Gerd-Liv Valla som i 2007 gjennomgikk en politisk skandale «mot» sin kollega Ingunn 

Yssen, da hun var leder i organisasjonen LO. Hornnes (2014) skriver om skandalen som fikk 

svært stor mediedekning som var preget av en rekke anonyme kilder. Et av karakteristikkene 

ved skandalen er Valla sitt fravær av unnskyldninger. Derimot brukte hun i stor grad offensive 

forsvarsstrategier som mediedekningen bar preg av. Valla sin avgang ble et faktum (Hornnes, 

2014).  

 

Skandalen som omhandlet barne- og likestillingsministeren Manuela Ramin-Osmundsen i 

2008 har en likhet til min studie. Skandalen innledet med at Ramin-Osmundsen hadde ansatt 

Ida Hjort Kraby som barneombud (Hornnes, 2009, s. 162). Det ble derimot utover i skandalen 

kjent for mediene at de to hadde hatt en vennskapelig relasjon i flere år (Hornnes, 2009, s. 

164-165). Dette er et fellestrekk til studien, der det ble kjent at Traaseth hadde ansatt Fosser. 

Derimot ble ansettelsesprosessen i Innovasjon Norge dokumentert for å være innenfor 

regelverket. Heller ikke Ramin-Osmundsen beklaget seg, men benyttet i stor grad den 

aggressive forsvarsstrategien benektelse (Hornnes, 2009, s. 166). Min studie har noen likheter, 

men likeledes ulikheter til disse skandalene. Traaseth ble ikke nødt til å tre av fra sin stilling, 

men hadde et vennskapelig forhold til Fosser. 

 



 

71 
 

5.3 Kjønn, ledelse og personlig merkevarebygging 

Den kronologiske analysen ga uttrykk for flere henvisninger til Traaseth kjønn, ledelse og 

personlige merkevare. Dette underkapittelet vil analysere og diskutere i hvilken grad kjønn 

ledelse og personlig merkevarebygging kommer til uttrykk i mediedekningen. I tillegg vil 

journalistenes vurderinger av disse temaene i mediedekningen belyses. For å utforske dette vil 

datainnsamlingen fra dybdeintervjuene, ses i lys av relevante medietekster fra den 

kronologiske analysen. Formålet er å undersøke det tematiske ved disse områdene for å belyse 

problemstillingen.  

 

Den kronologiske analysen presenterte enkelte medietekster der Traaseths kjønn ble nevnt. 

Ved første tolkning av Stanghelle (2018) sin kommentar, er det nærliggende å tolke de 

sprikende fremstillingene av Dyb og Traaseth som et resultat av stereotypiske kjønnsroller. 

Dette poengterer Kaluza (2018), ved å bruke overskriften «Hva i alle dager er dette slags 

reaksjonær omtale av en kvinnelig toppleder, Aftenposten?». Likeledes Finansavisen 

(Finansavisen, 2018b) med sin korte, humoristiske notis beskriver Kaluza sitt forsvar av 

Traaseth der hun retter kritikk til Stanghelle (2018) for ikke å vise til noen av Traaseths 

konkrete resultater som leder. Notisen som forklarer at «Kaluza er sinna etter at det igjen 

stormer rundt medsøster Anita Krohn Traasseth», hentyder et feministisk samhold der kvinner 

beskytter kvinner og blir «sinna», noe som oppfattes som en latterliggjøring av Kaluzas 

reaksjon (Finansavisen, 2018b). Likeledes Austlid (2018) kritiserer Stanghelle (2018), og 

hentyder en fremstilling av Traaseth med en reduserende effekt, der skillet mellom Dyb og 

Traaseth blir illustrert med en stor avstand.  

 

Likevel hevder intervjuobjektene at kjønnsfokuset aldri var en dominerende faktor som de 

ønsket å fokusere på, men at det likevel ble en del av mediedekningen. Intervjuobjektene ble 

spurt om de tror situasjonen hadde utviklet seg annerledes dersom Innovasjon Norge hadde 

hatt en mannlig leder fremfor en kvinnelig. Det er et spørsmål Elvevold stiller seg uenig til: 

«Jeg vil påstå at vi skriver ganske mange interne dramaer med mannlig ledere også» 

(Elvevold, intervju, 10.04.2019). 

Gjerde på sin side, hevder det var andre faktorer som spilte inn og ikke kun Traaseths kjønn: 

Slik jeg opplevde det så var det fordi det var en kvinne som var kul og flink, så ble det 

satt i gang mekanismer som normalt ikke ville vært der. Jeg avviser totalt, for min del, 

at dette … at det var en kvinne og en mann. Det avviser jeg blankt. For jeg er feminist. 

Men jeg tror det ble satt i gang andre mekanismer fordi hun var kvinne og moderne 
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leder (Gjerde, intervju, 26.03.2019). 

 

Gjerde undrer seg om styret på grunn av Traaseths profil kan ha opplevd det vanskeligere å si 

henne opp, og at styrets tålmodighet for en annen mindre kjent mannlig leder hadde vært 

mindre. Elvevold legger til at det kan ha vært andre faktorer enn kjønn som bidro til den store 

mediedekningen: 

Det jeg tror er at hun har fått mer oppmerksomhet generelt i sin karriere som 

Innovasjon Norge-leder fordi hun har vært kvinne, og den kombinasjonen at hun er 

kvinne og så på en måte outspoken da, og aktiv på sosiale medier, har gjort noen av 

disse litt modige utspillene. Hele pakka at hun er ganske ung, hun er kvinne, at det er 

med på å gjøre henne til en kontroversiell figur som får oppmerksomhet. Så kan jo det 

ha bidratt til at vi valgte å fokusere på henne, når det først kom opp. Men jeg vil ikke 

si at det har vært sånn å, denne kvinnelige lederen skal tas! Jeg har aldri opplevd noe 

sånt (Elvevold, intervju, 10.04.2019). 

 

Han trekker her frem at kjønn, sosiale medier og hennes historikk med utradisjonelle 

uttalelser, spiller inn på merkevaren hennes. Han tror derimot ikke at mediedekningen ble 

omfattende på grunn av hennes kjønn. Snarere forstås hans uttalelse som at det hele bidro til å 

skape en slags sammensatt pakke som interesserte, ettersom hun har markert seg i norsk 

næringsliv. Kjønn alene er derfor ifølge Elvevold ikke en avgjørende faktor for E24 sin 

mediedekning, men Traaseths maktposisjon er en medvirkende faktor. Hennes lederstilling 

var ifølge ham utslagsgivende for at saken ble dekket av E24: 

Jeg har i hvert fall ikke overhørt noen diskusjoner om at det er fordi hun er kvinne, at 

vi har fremstilt henne på en spesiell måte. Det er vel mer at hun er en person med 

makt. Selv om hun er en kul ledertype, så har hun fortsatt makt og kan ikke gjøre hva 

hun vil. Så på en måte tror jeg vi fremstilte henne som at hun fortjente å bli gått etter i 

sømmene fordi hun har makt, og ikke slippe unna. Hun er jo en dritsmart person, 

veldig talentfull, relativt ung, klatra fort opp. Hun er på en måte smart nok til å ta den 

kritikken også. Og svare for seg, for det hun har gjort (Elvevold, intervju, 10.04.2019). 

 

Journalistenes refleksjoner rundt egen mediedekning gir innsikt i hvilke vurderinger 

journalistene gjorde seg underveis i mediedekningen. Elvevold sitter med et inntrykk av at det 

særlig i den andre og tredje hendelsen var noe uklart internt i Innovasjon Norge hva som 

gjaldt ansettelsespraksisen i selskapet: 

Internt i redaksjonen satt vi med et inntrykk av at folk ikke visste hva som var reglene, 

selv i Innovasjon Norge, mer enn at det var noen som hadde gjort noe fryktelig galt. 

Mer sånn at vi stilte spørsmål ved måten ting hadde blitt gjort på. Dette er loven, men 

burde dere ikke heller gjort det sånn her. Burde Traaseth visst om det? (Elvevold, 
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intervju, 10.04.2019). 

 

Gjerde avviser spørsmålet om han har fokusert på Traaseth som en kvinnelig leder: 

Nei, men det det ble jo kvinneperspektiv i debatten og sånn. For meg var det nesten 

bare litt fascinerende og interessant, og se reaksjonen fordi hun var kvinne. Jeg har 

ikke gått i den fella og ville aldri gjort det. Jeg hadde ingen fordommer mot henne og 

syntes hun bare var kul (Gjerde, intervju, 26.03.2019). 

 

Den kronologiske analysen avdekket at det ble brukt referanser i flere av medietekstene fra 

Traaseths tidligere uttalelser eller publiserte materiale i form av bloggnavn, blogginnlegg, 

boknavn, eller publiserte debattinnlegg. Særlig ble uttrykkene «Ær’e her’e er party», 

«Tinteguri», «Strutseposisjon» og «Godt nok for de svina» brukt i medietekstene. Ved at disse 

ble benyttet i medietekstene ble det skapt en gjenkjennelsesfaktor. Traaseth har vært aktiv på 

sosiale medier og blogg, og det kan oppleves som utradisjonelt for en leder. Elvevold hadde 

inntrykk av at innlegget som etablerte utrykket «strutseposisjon», kan ha gjort Traaseth 

upopulær hos enkelte næringskrefter i Norge. Han sitter igjen med inntrykket av Traaseth som 

«en litt kontroversiell figur» (Elvevold, intervju, 10.04.2019). 

 

Gjerde forteller at han ikke i utgangspunktet fokuserte på Traaseths bruk av sosiale medier og 

blogg i sin dekning av saken. Derimot uttrykker han at det ble en del av mediedekningen, 

ettersom han tror det var en del av grunnlaget for konflikten i Innovasjon Norge:  

Det var ikke fokus på det fra min side, men det blir et fokus på det. Men også fordi at 

hun går i den fella, tenker jeg, som man ofte gjør i sosiale medier. At du uttrykker deg 

annerledes enn du ville gjort i en pressemelding eller på en pressekonferanse. Det er 

selvfølgelig komplisert når du er daglig leder av et selskap, så må du ha det samme 

presisjonsnivået på en blogg da, og det hadde ikke hun. For eksempel så ble ansatte i 

Innovasjon Norge identifisert. Så vi fokuserte jo på det ja (Gjerde, intervju, 

26.03.2019). 

 

Traaseth har gjennom flere år som næringslivsleder opparbeidet seg en merkevare. Gjerde 

forklarer videre at Aftenposten ikke aktivt har tatt i betraktning Traaseth som en aktiv 

merkevarebygger, men hentyder at det har vært en del av hennes profil: «Hele fenomenet 

Krohn Traaseth stod jo på en måte på agendaen» (Gjerde, intervju, 26.03.2019). Traaseths 

merkevare blir beskrevet som et fenomen, som knyttes til innledningskapittelet der «Krohn 

Traaseth-universet» ble brukt som forklaring på hennes merkevare.  
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5.4 Oppsummering av tematisk analyse og diskusjon 

I dette kapittelet har mediedekningen blitt presentert, analysert og diskutert ved bruk av en 

tematisk analyse. Analysen har betraktet datamaterialet fra dybdeintervjuene, i lys av etablert 

teori og tidligere forskning. I tillegg har enkelte medietekster i utvalgene fra den kvalitative 

innholdsanalysen blitt diskutert innenfor sitt respektive tema. Formålet har vært å undersøke i 

hvilken grad de tematiske områdene kjønn, ledelse, personlig merkevarebygging og skandale 

kommer til uttrykk i mediedekningen. I tillegg har datainnsamlingen fra dybdeintervjuene 

belyst hvordan journalistene forholder seg til forekomsten av temaene og nyhetsrammer i 

mediedekningen. Journalistene har delt sine tanker og erfaringer, som har hjulpet til med å 

belyse studiens andre forskningsspørsmål.  

 

Journalistene ga uttrykk for at mediene bidro med en nyansert mediedekning. Likevel mente 

de at den overordnede mediedekningen var negativ for Traaseth, ettersom det ble avdekket 

flere negative forhold. Ingen av journalistene syntes mediedekningen kunne betraktes som en 

skandale. De ga begge uttrykk for at de ikke ønsket å fremstille Traaseth på en annen måte 

enn de ville gjort om det var en mannlig leder. De uttalte at de var svært bevisste i å ikke 

fokusere på kjønnsperspektivet på en negativ måte. Likevel spekulerte begge i om 

mediedekningen kan ha blitt formet på en annen måte, ettersom Traaseth er kvinne.  
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6 Avslutning 

 

Studiens mål har vært å undersøke hva som karakteriserer mediedekningen av Anita Krohn 

Traaseth i tre hendelser. Hendelsene har blitt definert på bakgrunn av en mediedekning første 

halvår i 2018, som omhandlet flere forhold. I det påfølgende kapittel vil jeg besvare studiens 

to forskningsspørsmål ved å betrakte funnene fra hver sin datainnsamling. Deretter vil det 

redegjøres for forhold som har begrenset studien. Videre vil problemstillingen bli besvart ved 

å ta i betraktning de mest sentrale funnene fra den kronologiske og den tematiske analysen, 

som har hatt til hensikt å besvare hvert sitt forskningsspørsmål. Kapittelet vil avsluttes med 

forslag til fremtidig forskning. 

 

Det overordnede målet i studien har vært å besvare den overordnede problemstillingen: 

Hva karakteriserer mediedekningen av Anita Krohn Traaseth i tre hendelser? 

 

Til tross for at det var flere teoretiske områder som kunne tilknyttes mediedekningen, valgte 

jeg å fokusere på noen områder. Disse områdene ble fastsatt etter en grundig nærlesing i 

mediedekningen. For å kunne besvare problemstillingen ble det definert to 

forskningsspørsmål. Jeg vil nedenfor gjennomgå funnene til hver av disse. 

 

6.1 Hvilke nyhetsrammer er fremtredende, og i hvilken 

grad preges mediedekningen av mediedrev? 

Det første forskningsspørsmålet hadde som formål å bli besvart ved hjelp av 

datainnsamlingen fra den kvalitative innholdsanalysen. Det teoretiske rammeverket 

omhandlede nyhetsrammer og mediedrev ble anvendt for å se de tre hendelsenes utvalg i lys 

av eksisterende teori. Det ble avdekket flere interessante funn ved hjelp av en kronologisk 

presentasjon. Ved å presentere medietekstene i utvalgene kronologisk la det til rette for å 

analysere hendelsene i lys av hverandre for å betrakte utviklingen over tid. Det var særlig 

relevant for mediedrev, ettersom det er avhengig av at en dekning er relativt lik over tid 

(Pollack & Allern, 2009a, s. 11).  
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I den kronologiske analysen ble det argumentert for at mediedekningen i utvalgene 

hovedsakelig hadde to fremtredende nyhetsrammer:  

- Traaseth som kontroversiell leder, som i andre hendelse utviklet seg i en retning 

der hun fremstod uprofesjonell i håndteringen av ansettelsen. 

- Traaseth som urettferdig fremstilt i mediene.  

 

Det ble i den første hendelsen argumentert for at mediedekningen var preget av de to 

nyhetsrammene i like stor grad. Disse ble ansett som mest fremtredende på bakgrunn av 

hvilke kilder som fikk uttrykke seg, medietekstenes tittel, ordvalg og andre beskrivelser. 

Mediedekningen ga uttrykk for at journalistikken i stor grad var preget av å bruke kilder som 

kunne uttale seg både positivt og negativt om Traaseth. Til tross for at mediedekningen 

begynte med anonyme kilder som uttalte seg negativt om Traaseths lederstil. Slik ble to sider i 

mediedekningen fremstilt. I første hendelse er det uvisst hvem som satte i gang 

mediedekningen. Derimot var det i andre og tredje hendelse, mediene som innledet dekningen 

ettersom det var forhold de selv avdekket. 

 

Derimot utviklet dette seg i den andre hendelsen. Her ble majoriteten av medietekstene 

argumentert for å plasseres i henhold til den kontroversielle nyhetsrammen. I tillegg ble 

rammen argumentert for å utvikle seg i en retning der Traaseth ble fremstilt som uprofesjonell 

i håndteringen av ansettelsen av Andresen. Den ble derfor vurdert til å være dominerende, og 

nyhetsrammen av Traaseth som urettferdig behandlet i mediene ble argumentert for å være 

representert i færre medietekster. 

 

Den tredje hendelsen var betraktelig mindre i omfang og antall publiserte medietekster. På 

bakgrunn av medietekstene i dette utvalget, ble de argumentert for å i større grad 

kategoriseres i henhold til nyhetsrammen av Traaseth som urettferdig behandlet i mediene. 

Dermed ble nyhetsrammen av Traaseth som kontroversiell og uprofesjonell i håndteringen av 

ansettelsen av Fosser, mindre fremtredende.  

 

Den kronologiske analysen undersøkte også om hvorvidt mediedekningen var preget av 

mediedrev. I den kronologiske analysen ble det argumentert for at den første hendelsen i liten 

grad kunne knyttes til teorien om mediedrev. Det eksisterte derfor ikke tilstrekkelig grunnlag 

for å kunne betrakte mediedekningen som et mediedrev. Det var på grunnlag av at både 
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støttespiller og kritikere fikk uttrykke seg i media, i tillegg til både positive og negative 

fremstillinger av Traaseth i kommentarsjangeren. Deretter ble det i den andre hendelsen antatt 

at et svakt mediedrev bidro til en dekning av Traaseth. Mediedekningen inneholdt for det 

meste kritiske fremstillinger av Traaseth, som bidro til å styrke den kontroversielle 

nyhetsrammen, ettersom den også representerer fremstillinger av Traaseth som uprofesjonell i 

ansettelsen. Derimot er det viktig å ikke glemme at forholdene som ble kjent kan ha vært 

overraskende og i strid med samfunnets forventning til ansettelser i statlig eide selskaper. Så 

er det egentlig overraskende at mediene dekket ansettelsen av Andresen? Den tredje 

hendelsen ble i større grad argumentert for å bære preg av et mediedrev. Det ble gjort på 

bakgrunn av at omfanget var betraktelig mindre i form av publiserte medietekster, i tillegg til 

at færre medier fulgte i E24 sitt fotspor om å dekke ansettelsen av Fosser, sammenliknet med 

de to tidligere hendelsene. Et annet viktig poeng er at Innovasjon Norge redegjorde for en 

lovlig og ryddig ansettelsesprosess ved å fremlegge dokumentasjon. 

 

6.2 I hvilken grad kommer temaene kjønn, ledelse, 

personlig merkevarebygging og skandale til uttrykk, og 

hvordan forholder journalistene seg til forekomsten av 

disse temaene, og nyhetsrammer i mediedekningen? 
 

Det andre forskningsspørsmålet hadde som formål å bli besvart ved hjelp av datainnsamlingen 

fra de kvalitative intervjuene. Funn fra den kvalitative innholdsanalysen som kunne kobles til 

de tematiske områdene ble også videreført. Det teoretiske rammeverket omhandlende 

skandaler og nyhetsrammer ble anvendt for å se den samlede mediedekningen i lys av 

eksisterende teori. Datainnsamlingen ble presentert ved hjelp av en tematisk analyse.  

Det ble avdekket flere interessante funn som ikke ville vært mulig uten intervju med personer 

som har arbeidet tett på mediedekningen.  

 

Det ble i den tematiske analysen illustrert eksempler fra medietekstene som omhandlet 

Traaseths kjønn, hennes ledelse og merkevare. Kjønn viste seg å være et moment 

medietekstene i mindre grad refererte til, enn først antatt ved starten av denne studien. 

Derimot inneholdt noen av medietekstene referanser til hennes kjønn. Særlig ble Stanghelle 

(2018) sin kommentar, kritisert av flere medier (Austlid, 2018; Grinde, 2018b; Kaluza, 2018; 

Nikolaisen, 2018). Informantene ga uttrykk for at de ikke ønsket å fremstille Traaseth på noen 

annen måte siden hun er kvinne. Derimot ble det spekulert i om mediedekningen kan ha blitt 
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større på bakgrunn av hennes kjønn (Thorsen, 2018). Journalistene uttalte i intervjuene at de 

var varsomme i dekningen av Traaseth hva gjelder kjønnsperspektivet, ettersom de ikke 

ønsket å bidra med en diskriminerende ramme. 

 

Traaseths karriere kan ha fungert merkevarebyggende over tid, og kan ha bidratt til å skape et 

slags «Krohn Traaseth-univers». Hennes merkevare består blant annet av bloggen, boka, 

aktivitet på sosiale medier og debattinnlegg hun har skrevet. Medietekstene viste i 

innholdsanalysen hvordan disse elementene til stadighet ble nevnt av journalistene. Noen av 

beskrivelsene var for å introdusere henne, mens andre kan ha vært ment å være dømmende. 

Hennes sammensatte merkevare kan i løpet av mediedekningen i de tre hendelsene ha blitt 

utfordret, ettersom forholdene som ble kjent kan ha stått i kontrast til det etablerte. Det kom 

likeledes frem i intervjuene at mediedekningen kolliderte med bildet mange hadde av 

Traaseth fra før. 

 

Medietekstene viste i liten grad støtte for å kunne betrakte mediedekningen som noen 

skandale. Ingen av medietekstene brukte ordet «skandale» på en negativ måte eller assosierte 

hendelsene som en skandale. Kun en medietekst brukte ordet «skandale», men skrev da at det 

hele ikke kunne betraktes som en skandale (Meland, 2018). Mediedekningen ble 

sammenliknet med skandaleteori og sett i lys av tidligere forskning for å undersøke dette 

nærmere. Analysen ga ikke tilstrekkelig grunnlag for å kunne konkludere med at resultatet av 

de tre hendelsene kan betraktes som en skandale. Til tross for at mediedekningen ikke har 

fullstendig støtte i teoretisk rammeverk, var det likevel flere likheter.  

 

Journalistene ga uttrykk for at de ikke bevisst gikk inn for å fremstille (tillegge 

nyhetsrammer) Traaseth på noen spesiell måte. De mente også at mediedekningen var 

nyansert og at det ble presentert to sider av saken, men at det skapte en del negativ 

oppmerksomhet rundt Traaseth. Journalistenes refleksjoner rundt nyhetsrammene er særlig 

interessante, ettersom de er motstridende til hva studien har argumentert for. Derimot har de 

ikke besittet det samme vurderingsgrunnlaget som jeg har gjort ved analysering, samt at de 

antakelig ikke i like stor grad er kjent med teori innen framing. 
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6.3 Studiens begrensninger 

Gjennom arbeidet med studien har det vært nødvendig å ta valg for å tilpasse studiens mål til 

omfang og ressurser. Det ble i innledningen redegjort for hvilke avgrensninger som ble gjort 

for å ta hensyn til ressurser og studiens formål. Derimot finnes det svakheter ved studien det 

er verdt å være bevisst på.  

 

Ved at studien utelukkende har basert seg på kvalitative metoder har det bidratt med 

forklarende og utdypende data. Det har gjort at jeg har hatt et datamateriale som har egnet seg 

godt til å studere, analysere og forstå gjennomgående temaer i mediedekningen. I tillegg har 

sitater gjort det mulig å støtte oppunder enkelte argumenter. Det har derimot ikke gjort at jeg 

har hatt muligheten til å generalisere noen av funnene mine. Jeg har heller ikke hatt grunnlag 

til å oppnå en tallfestet innsikt i for eksempel avsendere, bruken av spesifikke ord, bildebruk, 

kildetyper eller sjanger. Om studien var utformet med både en kvantitativ og en kvalitativ 

innholdsanalyse, ville det bidratt med en annen type innsikt. Likevel mener jeg at de 

metodiske valgene har tjent problemstillingens formål på en god måte, ettersom de har hatt 

mulighet til å innhente detaljert data om de aktuelle forholdene.  

 

Ved bruk av kvalitative intervjuer ga det en utdypende datainnsamling, og det fungerte som 

direkte kilder fra to av mediene som har produsert medietekster i utvalgene. Likeledes ved 

bruk av denne metoden, ble det tilført sitater som ble brukt for å underbygge argumenter. 

Derimot viste det seg at det var vanskeligere å få intervjuobjekter til å delta, enn først antatt. 

Det medførte som tidligere nevnt, at det kun var to informanter som ønsket å stille til intervju. 

Om flere intervjuobjekter hadde takket ja til intervju, ville jeg fått ytterligere empiri som ville 

bidratt til å besvare problemstillingen. Jeg valgte likevel å inkludere intervjudataene i studien, 

da jeg vurderte det hensiktsmessig å ha med to intervjuer, fremfor ingen.  

 

Journalistene hadde i intervjuene ikke kjennskap til hvilke medietekster som var inkludert i 

utvalgene i den kvalitative innholdsanalysen. Til tross for at jeg forklarte dem i forkant av 

intervjuene hvordan jeg definerte «hendelsene» og «saken», har de hatt et annet 

vurderingsgrunnlag i uttalelsene sine. Når det er sagt, var medietekstene de skrev inkludert i 

mine utvalg og jeg prøvde i utvelgelsen av analyseenheter å inkludere medietekster som var 

ulike i form av utgiver, vinkling, tematikk og sjanger.  
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Nyhetsrammene som er analysert for å være fremtredende i mediedekningen, er kun mine 

funn basert på analyse og diskusjon. Andre forskere eller lesere kan argumentere for andre 

nyhetsrammer. Rammene er på ingen måte konstante, og andre personer kan tolke andre 

rammer enn hva jeg gjorde. Datainnsamlingene har heller ikke gitt grunnlag til å kunne 

vurdere mediedekningens effekt på publikum.  

 

6.4 Studiens funn og bidrag 

Hensikten med denne studien har vært å karakterisere mediedekningen av Anita Krohn 

Traaseth i tre hendelser. De to forskningsspørsmålene har blitt besvart ovenfor. Som tidligere 

nevnt kan ikke funnene beskrive den totale mediedekningen i perioden, men kun forklare 

utvalgene. Jeg vil nedenunder besvare den overordnede problemstillingen. 

 

Mediedekningen kan i stor grad karakteriseres for å inneholde noen elementer, som 

vektlegges sterkere enn andre. Et av funnene som ble avdekket var medietekstenes bruk var 

referanser til Traaseths merkevarebyggende aktiviteter. Noen av fremstillingene ble brukt på 

en ironisk måte. Ville en mannlig leders merkevarebygging blitt referert til på en slik måte? 

Og eksisterer det i større grad en tendens i mediene til å betegne kvinner som uttaler seg 

utradisjonelt, som kontroversielle, mens menn betegnes modige eller tøffe?  

 

Studien har avdekket hvordan kjønnsperspektivet var representert i flere av medietekstene. 

Studien har ikke hatt til hensikt å studere om mediedekningen ville blitt en annen om 

Innovasjon Norge hadde hatt en mannlig leder. Likevel er det et interessant spørsmål i 

debatten om medienes fremstillinger av ledere. Ved at mediene henviser eller bruker ord i en 

nyhetsartikkel eller kommentar som fremhever Traaseths kjønn, bidrar det til å opprettholde 

en avstand mellom menn og kvinner i næringslivet.  

 

Et annet viktig funn i studien er mediedekningens bruk av nyhetsrammer. Til tross for 

journalistenes opplevelse av at de ikke fremstilte Traaseth på noen spesiell måte, ble det i den 

kronologiske analysen argumentert for noe annet. Derimot ble det tydelig gjennom 

innholdsanalysen at å tillegge en nyhetsramme ikke er synonymt med å fremstille noe på en 

negativ måte. Nyhetsrammer kan likedes virke positivt for den involverte.  
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Med bakgrunn i tidligere forskning ville det vært rimelig å anta at hendelsene i større grad 

ville utviklet seg til å kunne betegnes en skandale. Det på bakgrunn av at tidligere skandaler 

har fått massiv mediedekning, og har blitt betegnet som en medie- eller politisk skandale, 

også i mediedekningen. Studien står derfor i kontrast til andre skandaler, ved at hverken 

medietekstene eller journalistene ga uttrykk for å betegne hendelsene som en skandale.  

 

Studiens funn har ikke skapt ny teori, men etablert kunnskap om hvordan en konkret leder ble 

fremstilt i mediene i løpet av tre tidsperioder. Studien har undersøkt gjennomgående temaer i 

mediedekningen, ved å analysere utvalgte medietekster og intervjudata, opp mot et teoretisk 

rammeverk. Til tross for at utvalgene er strategisk definert og derfor ikke har grunnlag til å 

generaliseres for å gjelde hele populasjonens mediedekning, er likevel funnene interessante. 

Studien har plassert seg i et forskningsfelt som kan knyttes til mediedekning, 

skandaleforskning, kjønnsforskning og rammeteori. 

 

6.5 Forslag til videre forskning 

Studien har avdekket hva som karakteriserer mediedekningen av næringslivslederen Anita 

Krohn Traaseth i tre definerte hendelser. En rekke forskningsprosjekter har tidligere studert 

tolkningsrammer i politisk sammenheng, politiske skandaler og kvinner i mediene. Denne 

studien har derimot siktet å tilføre noe nytt i forskningslandskapet ved å studere en kvinnelig 

toppleder i et norsk statlig eid selskap. 

 

I fremtiden finnes det flere andre interessante innfallsvinkler som kan bidra med kunnskap 

innenfor de ulike områdene studien har omhandlet. Blant annet ville et intervju med personen 

mediedekningen omhandler, bidratt til å belyse hvordan personen opplever mediedekningen. 

Hornnes (2014) har tidligere studert kvinnelige politikere, men det ville vært interessant å 

undersøke om det er noen klare forskjeller mellom politikere og kvinner i privat sektor. 

Ettersom det ville skapt et perspektiv der mediedekningen blir betraktet fra individets 

standpunkt, ville det åpnet for en analyse av medieeffekten på den involverte. 

Andre innfallsvinkler kunne vært å foreta en kvantitativ innholdsanalyse av bildebruk, i 

kombinasjon med kvalitative intervju av journalistene. Slik ville man fått kunnskap om hvilke 

vurderinger journalistene gjør seg i valg av bilder til nyhetsartikler. 
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Vedlegg 1: Intervjuguide 
 

Roller og erfaring 

• Hvor lenge har du jobbet for (arbeidsgiveren din)? 

• Hva var stillingen din første halvår i 2018? 

• Hvilke temaer pleier du å skrive om? 

 

Medienes rolle og journalistikk 

Generelt 

• Hvordan synes du Anita Krohn Traaseth ble fremstilt i mediene i perioden? 

• Hva slags rolle mener du pressen hadde i perioden? 

• Tror du konkurranse blant pressen, bidro til nyhetssakenes vinkling? Utdyp. 

• Tror du saken ville utviklet seg annerledes om det hadde vært en mannlig leder 

fremfor en kvinnelig? Utdyp.  

 

Din arbeidsgiver 

• Hvordan synes du at din arbeidsgiver fremstilte Anita Krohn Traaseth i perioden i 

fjor? 

• Hvor kritiske er dere til kildene dere bruker? 

• Hvem i redaksjonen din bestemte hvem som skulle skrive sakene om Anita Krohn 

Traaseth? 

 

Ditt arbeid 

• Har du noen gang snakket med eller intervjuet Anita Krohn Traaseth? Hvis; når? 

• Er du bevisst hvordan du fremstiller Anita Krohn Traaseth når du skriver om henne? 

Utdyp. 

• Hvilken fremstilling/nyhetsramme synes du at dine tekster om Anita Krohn Traaseth 

har fått? 

• Føler du at dine personlige meninger om Anita Krohn Traaseth kommer til uttrykk i 

form av tekstene dine? Utdyp.  
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• Har du fokusert på Traaseths bruk av sosiale medier og blogg i en eller flere tekster? 

Utdyp. Hvilken type fremstilling synes du at teksten(e) fikk? 

• Har du fokusert på Traaseth som kvinnelig leder i en eller flere tekster? Utdyp. 

Hvilken type fremstilling synes du at teksten(e) fikk? 

• Har du fokusert på Traaseth som aktiv merkevarebygger i en eller flere tekster? Utdyp. 

Hvilken type fremstilling synes du at teksten(e) fikk? 

• Har du fremstilt en tekst med Traaseth som en politisk skandale eller 

næringslivsskandale? Hvilken type fremstilling synes du at teksten(e) fikk? Utdyp. 

 

Avslutning 

• Er det noe annet som kan være viktig for min helhetlige forståelse, som du synes jeg 

burde vite? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

Vedlegg 2: Eksempel på e-post til 

intervjuobjektene 
 

Hei. 

Jeg er en masterstudent i medievitenskap på Universitetet i Oslo, og skal levere 

masteroppgaven min denne våren. Jeg tar kontakt med deg fordi jeg ønsker å intervjue 

journalister som har skrevet om Anita Krohn Traaseth første halvår 2018, da hun og 

Innovasjon Norge fikk mye oppmerksomhet i mediene.  

Målet med masteroppgaven er å kartlegge hvordan Traaseth ble fremstilt i ulike medier. Jeg 

lurer derfor på om du interessert i å delta i et intervju, der jeg stiller spørsmål rundt dekningen 

av Traaseth. Uavhengig av om du ønsker å stille til intervju eller ikke, vil jeg bruke utdrag fra 

offentlig publiserte medietekster hos din arbeidsgiver, som du har skrevet, i masteroppgaven. 

Om du ønsker å delta vil det bli nødvendig å signere et samtykkeskjema. Dette vil bli gjort 

under intervjuet. Du har i etterkant av signert samtykkeskjema mulighet til å trekke deg fra 

prosjektet om du skulle ombestemme deg. Jeg vil i intervjuet bruke lydopptaker for best å 

kunne huske alt som blir sagt, før transkribering i etterkant. Lydopptak og transkriberinger vil 

bli slettet etter prosjektets slutt, men utvalgte intervjudata og sitater vil bli brukt i 

masteroppgaven som vil bli offentlig tilgjengelig gjennom Universitet i Oslo sine nettsider for 

publiserte studentoppgaver. 

Jeg ville satt stor pris på om du ønsket å delta i et intervju, for å belyse min studie. Dato og tid 

kan vi bli enige om, og jeg kan komme dit det passer best for deg, slik at det blir en mest 

mulig effektiv prosess. Det er derimot ønskelig å gjennomføre intervjuet innen kort tid. Har 

du spørsmål til prosjektet, er det bare å ta kontakt på epost eller ringe meg på xxx xx xxx.  

 

Med vennlig hilsen  

Julie Bjurstedt 

 

 


