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Sammendrag 
Denne masteroppgaven undersøker hvordan sosiale medier påvirker forholdet mellom politiske 

journalister og politikere. Forholdet anses å være et avhengighetsforhold hvor politiske 

journalister søker informasjonen politikere har, og politikere søker synligheten mediene kan gi. 

Fordi mediene er den dominerende formidleren av politisk informasjon i samfunnet, og det er 

publikum som bestemmer hvem som skal styre landet, er det i politikeres interesse å forsøke å 

påvirke nyheter. Sosiale mediers fremvekst gjør det mulig for politikere å forbigå 

massemediene og forhandlinger med journalister, men likevel få ut sine budskap. Dersom en 

slik mulighet tas i bruk påvirker det forholdet, og dermed politisk journalistikk slik vi kjenner 

den. Gjennom kvalitative intervjuer av ti sentrale politiske journalister, undersøker studien 

hvilke muligheter og utfordringer aktørene har når det gjelder prosess og innhold, samt 

dagsorden og tolkningsrammer, i lys av sosiale mediers fremvekst. Studien finner at sosiale 

medier har gitt aktørene flere muligheter og utfordringer. Politiske journalister får utvidet 

informasjon- og kildetilfanget. Politikere kan går forbi massemediene. En utfordring er at 

dersom muligheter tas i bruk i stor grad risikerer man å gjøre forholdet mer komplekst. Sosiale 

medier åpner for flere valg for begge aktørene, uten at det gir noen absolutt kontroll. Det 

kommer frem i studien at sosiale medier påvirker forholdet lite. Funn viser at dette kan, og bør, 

diskuteres videre.  
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Abstract 
This master thesis examines how social media influences the relationship between political 

journalists and politicians. The relationship is considered to be that of an mutual dependence, 

where political journalist seek the information politicians have, and politicians seek the viability 

the only media can provide. Because the media is the dominant communicator of political 

information, and that it is the public who decides who will govern the country it is in the interest 

of politicians to try and influence the news. The internet and especially the rise of social media, 

allows politicians so bypass the mass medias dominance, and thereby bypassing the negotiation 

process, and still get their message out. If such an opportunity is put to use, it affects the 

relationship, and thus political journalism as we know it. Through qualitative interviews with 

the key political journalist, the study examines the opportunities and challenges the actors have 

in term of process and content, as well as the agenda and framing of news. The study finds that 

social media opens up several opportunities and challenges. For political journalist there’s 

opportunities linked to an expansion of information and sources. For politicians the biggest 

opportunity is to bypass the media. If used, this creates the risk of making the relationship even 

more complex. Social media allows for more choice for both actors, without giving anyone the 

absolute control. The study reveals that social media har little influence on the relationship. 

Finding show that this can and should be discussed further.  
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1 Innledning 
«Kjære alle sammen. Jeg har dummet meg ut» skriver daværende ordfører Fabian Stang i et 

innlegg på Facebook 29. august 2014. Bakgrunnen var at Dagbladet avdekket at han brukte 

svart arbeid for å beise hytten, og har sendt saken til gjennomlesning hos Stang. Før han sender 

saken i retur, publiserer han et innlegg på Facebook hvor han legger seg flat og beklager. (Veka, 

2015).  

 
Tre år senere, vinteren 2017 har #Metoo kommet til Norge for fullt. Hardest rammet er 

sannsynligvis Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet med et flertall av anklaget for passende 

oppførsel (Aaser & Grøttum, 2019). Fra anklagene er ute og til han trekker seg fra alle sentrale 

verv, inkludert nestlederkandidaturet, er Facebook hans foretrukne kommunikasjonskanal. Når 

«Bar Vulkan-saken», få måneder senere viser Giske dansende tett inntil en ung kvinne klokken 

to om natten, var Facebook hans kanal ut til offentligheten (Husøy, 2019). 

 
26. november 2019 skriver byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg på 

Facebook at hun er sykemeldt. I mediene gjengis Bergs innlegg som sier at det «er lett å føle 

seg dum og mislykka» når man blir sykemeldt (Tahseen, 2019). Bare måneder før avslørte NRK 

at det hadde vært over 15.000 lovbrudd på arbeidsmiljøloven i byråd Bergs ulike etater (Venli, 

Gustavsen & Mikalsen, 2019).  

 

Denne oppgaven skal undersøke hvordan sosiale medier påvirker forholdet mellom politiske 

journalister og politikere, som politiske kilder. Oppgaven avgrenses mot andre politiske kilder. 

Et spørsmål om forholdet mellom politiske journalister og politikere, er også et forholdet 

mellom to maktinstitusjoner, hvor forholdet handler om hvem som oftest har overtaket, og 

hvorfor (Davis, 2009). 

 
De siste tiårene har internett og sosiale medier gjort sitt inntog både i samfunnet, og i norsk 

politikk. Sosiale nettverksplattformer som Facebook og Twitter er i dag en integrert kanal for 

politikere og partiers kommunikasjon. I dette hybride medielandskapet (Chadwick, 2013), hvor 

både massemediene og nyere medier brukes samtidig, åpnes det opp for at politikere ikke lenger 

må gå gjennom pressen for å kommunisere med publikum. Dersom politikere bruker sosiale 

medier innovativt, og strategisk vil de kunne være i direkte kontakt med publikum, så vel som 

å få dekning dersom mediene plukker opp på deres ytringer (Skovsgaard & Van Dalen, 2013). 
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Medienes monopol over dagsorden og tolkningsrammer åpnes muligens opp, og  politikere kan 

i større grad være med å påvirke hva og når et tema skal adresseres, og hvordan det skal rammes 

inn (Broersma & Graham, 2012, 2013, 2016; Kalsnes & Larsson, 2015). Slik når politikere 

bredt ut, samtidig som de legitimeres av mediene med egne, uredigerte utsagn (Broersma & 

Graham, 2016). 

 
Politikeres ønske om å påvirke journalister har alltid vært der. I deres strategiske dans med 

journalister (Cook, 2005), har de alltid søkt måter å kontrollere nyhetene, samtidig som de 

forsøker å skape et autentisk forhold til publikum (G. Enli, 2016). Selv om sosiale medier 

potensielt kan kortslutte journalistikken slik vi kjenner det (Karlsson, 2012, s. 103), viser likevel 

undersøkelser stadig at tradisjonelle medier, spesielt TV, fremdeles er det viktigste mediet for 

politisk informasjon, men at nyere medier øker i bruk (Davis, 2019; Karlsen, 2015b).  

 
Ifølge Altheide og Snow (1979, s. 11) domineres hver epoke i historien av enkelte medieformer, 

og grupper som ønsker makt vil alltid ønske seg innflytelse og legitimitet gjennom mediene. 

Erfaringsmessig vet vi også at utvikling i kommunikasjonsteknologier fører til endring i 

utøvelse av kontroll og makt (Benkler, 2006). Internett og sosiale medier har gitt deltakere i 

offentligheten nye måter å komme i kontakt og påvirke hverandre på (Benkler, 2006). De nye 

kanalene er særlig tilskrevet økt innflytelse i den politiske kommunikasjon de siste årene 

(Enjolras, Steen - Johnsen & Karlsen, 2014). Det blir tydelig når politikere anser sosiale medier 

som viktigere enn statiske hjemmesider (Karlsen, 2009, 2010), og så godt som alle politiske 

journalister i Norge har tatt sosiale medier i bruk (I. D. Rogstad, 2014).  

 
Medieforskerne Marcel Broersma og Todd Graham mener at nye digitale medieplattformer som 

Facebook, Twitter og Instagram er i ferd med å tippe maktbalansen mellom journalister og 

politikere i sistnevntes favør (2016). At sosiale mediers inntog kommer i en tid med dalende 

politisk engasjement, valgdeltakelse og redusert tillit til politiske systemer (Norris, 2011), samt 

synkende tillit til mediene (Davis, 2019, s. 89; Kuhn & Nielsen, 2014) har også preget bruken 

av dem. Internett og sosiale medier har også påvirket mediene forretningsmodell ytterligere 

med synkende annonseinntekter samt økte produksjonskrav, med nyhetsproduksjon døgnet 

rundt (Davis, 2019). Etter hundre år med gjensidig avhengighet, er sosiale medier en 

nyskapning i kampen om kontroll over nyhetene i nytt lys. Politikere kan i større grad forbigå 

massemediene og kommunisere direkte til og med velgere (Broersma & Graham, 2016; 

Skovsgaard & Van Dalen, 2013). Sosiale medier gjør at relasjonen mellom politiske journalister 
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og politikere ligner et ménage à trois mer, enn lidenskapelig tango for to (Broersma & Graham, 

2016).   

 
Sosiologen Herbert Gans (1980, s.116) beskrev forholdet mellom journalister og kilder som en 

dans, hvor kilder søker tilgang til journalister, og journalister søker tilgang til kilder. Mye har 

endret seg siden den gang. Utviklinger som internett og sosiale medier, kan føre til brudd i det 

tradisjonelle medielandskapet hvor forholdet sees på som symbiosen den beskrives som  (Gans, 

1980, s. 12), hvor kildene er en nøkkelfaktor for journalister (Ekman & Widholm, 2015). For 

journalister er kilder hovedingrediensen i nyhetsproduksjonen. Det er de som bistår med 

informasjon, saker og kontekst (Ekman & Widholm, 2015)). Kildene er på den måten sentral i 

den journalistiske metoden (Berkowitz, 2019; Østlyngen & Øvrebø, 1999). Objektivitetsidealet 

som ligger nært den journalistiske ideologien heter det at journalister ikke skal ta stilling til 

innholdet. Kilder blir her den delen av metoden som verifiserer innholdet i nyhetsproduksjonen 

(Davis, 2009; Ericson, 1998). Journalistene trenger ekspertkunnskapen når de samler inn, 

verifiserer, forklarer og kontekstualiserer hendelser og tema fra virkeligheten (Broersma & 

Graham, 2013). På den andre siden er det også denne avhengigheten som gjør journalistikk 

sårbar for feilrepresentasjon (Franklin, 2011).  

 
Kildene sitter på byggesteinene journalister er avhengige av for å konstruere nyheter, mens 

oppmerksomheten og portvokterfunksjonen, journalistenes utvelgelse, er medienes viktigste 

ressurs (Gurevitch, Coleman & Blumler, 2009; Strömbäck & Nord, 2006). For politiske kilder, 

er mediedekning linket opp til offentlig opinion og videre til politikeres og partienes suksess 

(Herman & Chomsky, 1988). For politikere er en positiv og informativ representasjon i mediene 

veien til å få, eller beholde deres posisjon i samfunnet (Berkowitz, 2019). I skiftet mellom 

gjensidig avhengighet og pressens vaktbikkje-rolle som kritisk gransker, oppstår det en 

spenning mellom politiske journalister og politikere. Det skaper et forhold av urolig utveksling 

og avhengighet (Davis, 2009, s 205). Pressen rollen som samfunnets vokter, og har oppgaven 

med å se makthavere i kortene for å så stille de til ansvar overfor publikum som valgte dem. 

Fra et slik perspektiv, gjensidig avhengighet kombinert med kritisk granskning, ligner forholdet 

mer på en tautrekking (Gans, 1980). Slik får forholdet en mer anstrengt side som rommer en 

konstant prosess av gjensidig tilpasning (Blumler & Gurevitch, 2002), og en kamp om kontroll 

over prosess, innhold, presentasjon og publisering av informasjon (Cook, 2005; Ericson, 

Baranek & Chan, 1989). Forholdet må derfor anses som et maktforhold hvor kampen står om 

kontroll over nyhetene (Davis, 2009, s. 205).  
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Publikum får sine bilder av virkeligheten gjennom nyhetsmedier, hvor de legger premissene for 

politiske vurderinger og valg (Allern, 2001, s. 302). Det er velgerne som til syvende og sist 

avgjør hvem som får fullmakt til å styre landet. Det gjør at politikere og partier i størst mulig 

grad ønsker å påvirke mediene hva gjelder hvilke saker som vektlegges og hvordan de 

presenteres i media (Cook, 2005; Aardal, Krogstad & Narud, 2004). Gjennom 

portvokterfunksjonen, dagsorden og tolkningsrammer (Strömbäck & Nord, 2006)) er mediene 

med på å forme publikums bilde av virkeligheten (Allern, 2001). Denne praksisen, kombinert 

med informasjonsmonopol har ført medialiseringsteorien (Asp, 1986, s. 359-369; Strömbäck, 

2008). Det innebærer en utvikling hvor politikken og andre institusjoner tilpasser seg medienes 

logikk for å ha en mulighet til å komme gjennom medienes porter og dermed bli synlige i 

samfunnet (Hjarvard, 2013; Jenssen & Aalberg, 2007). Medialisering og innlemming av 

medienes logikk har fått flere konsekvenser, blant annet med at politisk innhold tilpasses 

mediene (Hjarvard, 2013).  

 
Er det slik at publikum kan begynne å venne seg til politikere som publiserer egne nyheter i 

sosiale medier før de snakker med journalister, slik Stang og Berg gjorde? Og at når politikere 

havner i sensitive saker, at de kan løpe fra kritiske spørsmål og gjennom seg bak Facebook-

veggen sin, slik Giske gjorde?  

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Tema for oppgaven er hvordan sosiale medier påvirker forholdet mellom politiske journalister 

og politikere som politisk kilde. Innledningsvis har jeg pekt på forholdet og hvilken verdi det 

kan sees å ha. Både for de aktuelle aktørene, og for nyhetsproduksjon. Sosiale mediers 

fremvekst aktualiserer spørsmålet om hvem som har kontroll i forholdet mellom dem, og hva 

sosiale medier kan påvirker. Spesielt er det interessant å se på hvordan sosiale medier blir tatt i 

bruk av journalister. Hvor det er forsket mye på politikeres mening og bruk av sosiale medier, 

er journalisters opplevelse av dette er sett mindre på. Journalister har også en sentral rolle i 

samfunnet, hvor de er avhengige av politiske kilder for å gjennomføre sine arbeidsoppgaver. 

Dersom politikere forbigår mediene, kan det derfor ha store konsekvenser for journalistikken.  

 
Med utgangspunkt i den innledende diskusjonen utledes følgende problemstilling: Hvordan 

vurderer politiske journalister sosiale mediers påvirkning på forholdet til politikere?  
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For å hjelpe meg å svare på problemstillingen tar jeg utgangspunkt i tre mer spesifikke 

forskningsspørsmål: 

 
1) Hvilke muligheter og utfordringer opplever politiske journalister at sosiale medier gir, 

og hvordan tas disse i bruk? 

2) Hvilke muligheter og utfordringer mener politiske journalister at sosiale medier gir 

politikere, og hvordan vurderer journalistene bruken? 

3) Hvordan vurderer politiske journalister deres relasjon til politikere? 

 
Den første problemstillingen har som formål å forsøke å skape et bilde av hva sosiale medier 

benyttes til, og få innsikt i om det gir muligheter eller utfordringer for journalister og deres 

virke. Politiske kilder står hele tiden sentralt. Den andre problemstillingen forsøker å få innsikt 

i hvordan politiske journalister vurderer politikere bruk, muligheter og utfordringer med sosiale 

medier. Videre om dette får noe å si på forholdet dem i mellom. Den siste 

underproblemsstillingen forsøker å få en innsikt forholdet mellom politiske journalister og 

politikere, etter at sosiale medier har gjort sitt inntog. 

 
For å undersøke forskningsspørsmålene har jeg gjennomført en kvalitativ intervjustudie for å 

få en dypere innsikt og forståelse i forholdet. Intervjuene er gjennomført med sentrale politiske 

journalister i fem ulike riksdekkende mediehus. Det betyr også at det finnes andre aktører, både 

innenfor og utenfor mediene som har andre innfallsvinkler til problemstillingen.  

 
Everett og Furseth (2012, s. 121) peker på at det er viktig å forske på nye tendenser eller 

fenomener i samfunnet som kan videre bidra til ny kunnskap og forståelse. Studiens 

problemstilling er derfor interessant ettersom journalisters forhold til politiske kilder står så 

sentralt, samtidig som forholdet stadig utfordres av utviklinger i samfunnet. Flere forskere 

understreker også at dette forholdet er lite undersøkt og fortjener mer oppmerksomhet (Blumler 

& Gurevitch, 1995, 2002; Davis, 2009; Manning, 2001; Strömbäck & Nord, 2006). I Norge har 

vi lite forskningen om temaet, men med noen viktige bidrag. Sigurd Allern har gjort flere 

undersøkelser om norske journalister og kildeforhold. Han stiller seg kritisk til om 

nyhetsformidlingen er fri, og gjennom fem filtre undersøker han om nyhetene påvirkes av 

eksterne faktorer (Allern, 1996). I tillegg har han gjort undersøkelser knyttet opp til 

profesjonelle kilder, en voksende PR-bransje, og hvordan dette påvirker journalistikken (1997), 

samt institusjonalisering i den politiske journalistikken (2001).  
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Kildeforholdet påvirker hvordan nyheter formes og dermed også offentlig opinion (Davis, 

2019). Å forstå forholdet og dynamikken mellom journalister og deres kilder er en kompleks 

oppgave og vanskelig å analysere (Blumler & Gurevitch, 1995). Det finnes likevel flere 

innfallsvinkler å se på. En mye brukt metode har vært å se på representasjon og mengde tid til 

kilder. Det har lenge vært tydelig at elitekilder, kilder med autoritet og makt, dominerer selv 

om mengde taletid og sitater har sunket de siste årene (Allern, 2001; Gans, 1980; Manning, 

2001; Mathiesen, 2010; Strömbäck, 2004). Bruk av elitekilder sier likevel bare at du må ha 

autoritet til å påvirke for å være interessant for journalister, og lite om hvem som har kontroll 

(Strömbäck & Nord, 2006, s. 149). Et annet perspektiv som er viktig i denne studien er 

journalister og kilders interaksjon, kontroll og makt. Her ligger avhengighetsforhold, hvor 

begge trenger hverandre for å nå sine respektive mål, til grunn (Berkowitz, 2019; Blumler & 

Gurevitch, 1995; Mathiesen, 2010). Forholdet innebærer forhandlinger hvor begge gir og tar 

(Berkowitz, 2019), men ingen har overtaket (Allern, 2001). Flere studier viser likevel at kildene 

ofte sitter med mest kontroll, fordi det er de som sitter på informasjonen og dermed kan peke 

journalister i en retning (Berkowitz, 2019; Cook, 2005; Gans, 1980; Reich, 2006). 

 
Et annet perspektiv legger mer vekt på journalisters sentrale rolle i utvelgelse av saker og 

tolkningsrammer noe som gir mediene stor makt. Her er medienes logikk (Altheide & Snow, 

1979; Hernes, 1978) og medialiseringsteorien sentrale bidrag (Asp, 1986; Strömbäck, 2011) 

ettersom mediene står i en posisjon til å påvirke andre institusjoner. Flere peker på at 

forhandlinger skjer fra sak til sak, og dermed må vurderes deretter (Allern, 2001). Her er det en 

distinksjon på hva som kan publiseres som nyheter, og hva som blir publisert, som blir til i 

forhandlingene mellom journalister og kilder (Broersma, Den Herder & Schohaus, 2013; Cook, 

2005; Reich, 2009; Strömbäck & Nord, 2006). Cook (2005) skiller her mellom prosess og 

innhold i forhandlingene, en distinksjon Strömbäck og Nord overfører til utvelgelse, dagsorden 

og tolkningsrammer (Strömbäck & Nord, 2006). I slike undersøkelser varierer svar mellom 

land med ulike politisk systemer og mediesystemer (Hallin & Mancini, 2004, referert i: 

Strömbäck & Nord, 2006), påvirker. I USA og Storbritannia ser det ut til at kildene oftere enn 

ikke har makt over prosessen, (Cook, 2005; Davis, 2009; Gans, 1980; Strömbäck & Nord, 

2006). mens i Sverige for eksempel legger trykket på at det er journalisten som har den endelige 

kontrollen (Strömbäck & Nord, 2006).  
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Forskning på forholdet mellom journalister og politikere som også tar sosiale medier inn, er 

fortsatt lite, og så langt har de fleste sett på journalister og Twitter (Broersma & Graham, 2012, 

2013, 2016; Ekman & Widholm, 2015; Hermida, 2010, 2012; Skovsgaard & Van Dalen, 2013; 

Strömbäck & Nord, 2006). En rød tråd i studiene er politikeres nye mulighet til å forbigå 

massemedier, samt journalisters bruk av ytringer fra politiske kilder i nyheter. Det var en 

økende bruk av innlegg fra sosiale medier, og mindre direkte kontakt med politiske kilder. 

Broersma og Graham mener slike tendenser gir politikere overtaket (2016). Noen funn viste 

også at sosiale medier fører til økt fokus på person i politikk, og dermed av-politisere politikken 

(Ekman & Widholm, 2015). Ingen lignende studier på forholdet mellom politiske journalister 

og politikere er gjort i Norge.  

 
Norge er også interessant fordi det er en høy andel av befolkningen som har tilgang til, og 

bruker internett og sosiale medier sammenlignet med andre land (Enjolras, Karlsen, Steen-

Johansen & Wollbæk, 2013). Ni av ti bruker internett i Norden, langt over land sør i Europa. 

Ifølge tall fra Ipsos SoMe-tracker for tredje kvartal i 2019, har 82% av nordmenn profil på 

Facebook, hvorav 67% av dem bruker mediet daglig. 28% av befolkningen har profil på 

Twitter. Instagram og Snapchat har begge godt over to millioner brukere (Ipsos, 21.01.2020).  

1.2 Gang i oppgaven 
Masteroppgaven er delt inn i seks hovedkapitler. I dette første kapitlet er oppgavens tema, 

bakgrunnen og forskningsspørsmål presentert gjennom noen perspektiver av hva vi allerede 

kan om temaet. Her ble forholdet mellom politiske journalister presentert. I tillegg ble 

fremveksten av sosiale medier i lys presentert. I kapittel 2 vil det redegjøres for studiens 

teoretiske perspektiver i tråd med problemstillingen som rammer inn studien. Kapittel 3 

handler om metodene som er anvendt i denne studien. Her blir det redegjort for valg av 

metoder og utførelse av analysen. Deretter diskuteres oppgavens validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhet. I kapittel 4 presenteres og tolkes de empiriske dataene, sammen med 

diskusjon av funnene. I kapittel 5 diskuterer jeg hovedfunnene opp mot problemstilling. I siste 

kapittel trekker jeg noen avsluttende konklusjoner før jeg runder av med oppsummering av 

studien, fremstiller oppgavens bidrag, begrensninger, og forslag til videre forskning. 
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2 Teoretiske perspektiver 
Innledningsvis kom jeg med en rekke perspektiver på journalistikk, kilder og sosiale medier. I 

dette kapitlet vil jeg utdype disse perspektivene og gjøre rede for det teoretiske rammeverket 

som ligger til grunn for undersøkelsen, og senere diskusjoner. Det teoretiske rammeverket 

består av perspektiver, begreper og teorier som er relevante for å svare på problemstillingen. 

Helt sentralt står spørsmålet om hvem som har mulighet til å påvirke den politiske agendaen, 

når og hvordan. Det vil være viktig å få en forståelse for politikere som kilder, kontroll og et 

innblikk i maktforholdet mellom politiske journalister og politikere, og hvordan endringer i et 

medielandskap kan påvirke slike relasjoner.  

 

Det teoretiske rammeverket består av tre deler. Innledningsvis belyses journalister og deres 

rolle i samfunnet. Grunnleggende verdier står sterkt for norske journalister og ligger som et 

prinsipp i deres virke, og dermed også sentralt i arbeidet deres. Her plasserer jeg også mediene 

innenfor den politiske kommunikasjonen, og gjør rede for endringer i mediebransjen, og den 

politiske journalistikken. I andre del av teorien går jeg i dybden i medienes makt, og journalist-

politiker forholdet. Samtidig som journalister vokter over samfunnet og ser makthaverne i 

kortene, er journalistene avhengige av informasjon fra de samme makthaverne. Her vil det 

sentrale være ulike syn på forholdet og hvilken kontroll aktørene ønsker å styre. Sentrale 

begreper som dagsorden, tolkningsrammer, prosess, innhold, og portvokter blir også presentert. 

I siste del gjøres det rede for sosiale medier, funksjon, og nye muligheter og utfordringer som 

kan spille inn i forholdet. Her vises også  hvordan sosiale medier brukes. 

2.1 Journalistikk og politisk kommunikasjon 
I denne oppgaven ønsker jeg innsikt i hvordan vurderer politiske journalister sosiale mediers 

påvirker på forholdet til politikere. Politiske journalister må sees i sammenheng med 

nyhetsmediene, som en nøkkelfigur i oppgaven mediene utfører, med påfølgende innvirkning 

på samfunnet. Journalistikkens politiske betydning er knyttet til flere forhold, men særlig dette: 

det er fra nyhetsmediene vi får de fleste av våre bilder av verden. Ser man mediene som en del 

av den politiske kommunikasjon, består den av et samspill mellom politikere og velgere (Aardal 

et al., 2004). Partiene og politikere er hva velgerne kan velge mellom, og det kan sies at 

partienes endelige mål alltid vil være å komme til makten. Mediene fungerer som den 
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dominerende kommunikasjonskanalen for politikken. Partiene og politikere er i dette tilfelle 

avhengig av mediene dersom de ønsker å nå ut med sine budskap (Aardal et al., 2004). Denne 

dominerende rollen ovenfor publikum og politikere, og evnen til å konstruere et bilde av den 

politiske virkeligheten gir mediene stor makt (Jenssen & Aalberg, 2007, s. 250). I dag sier vi at 

mediene er den viktigste premissleverandøren for den politiske kommunikasjonen og debatt 

(Ottosen et al., 2012 s. 20) En vanlig modell over dette forholdet kan illustreres slik:  

 

 
Figur 1: Enkelt modell over forholdet mellom partier, medier og velgere (Aardal et al., 2004, s. 18).  

 

Modellen illustrerer at partienes hovedkommunikasjon går gjennom mediene, og det er derfor 

et ønske om å påvirke disse. Videre legger mediene føringer for hvilke faktorer som vektlegges 

overfor publikum. Påvirkningen går også andre veien når for eksempel partiene kan justere sine 

innlegg og strategier etter hvordan mediene reagerer på deres utspill. Det er også en direkte 

kontakt mellom partiene og publikum i form av stands på gatene i valgperioder, politiske møter 

og lignende (Aardal et al., 2004, s. 18). Det viktigste er hvor synlig modellen gjør medienes 

muligheter overfor publikum, i forhold til politikeres (Strömbäck, 2004). Mediene påvirker 

politikere og publikum direkte og gjennom publikum påvirker de også indirekte (Strömbäck, 

2004, s. 38). Alle aktørene er viktige i politisk kommunikasjon, men mediene, med politiske 

journalister som produserer politiske nyheter med sikte på et større publikum, utgjør likevel 

kjernen av tilgjengelig og brukt informasjon (van Aelst et al., 2017). Medienes rolle som 

formidler og fortolker står i sentrum for alle aktørenes oppmerksomhet, og det er bred enighet 

om at valgutfall og svingninger i velgere kan forklares med partienes, og spesielt partilederes 

medietekke, utspill og synlighet i mediene (Aardal et al., 2004, s. 14-15).  

 

Mediene anses også som en viktig aktør for demokratiet, hvor to oppgaver står sentral. Den 

første er å informere samfunnet, og fungere som en arena og fasilitere ytringer og debatt. Den 



10 

 

andre er å vokte de som styrer landet ved å holde oppsyn og avsløre maktmisbruk (Asp, 2007). 

Dette for at publikum i et politisk demokrati skal kunne ta ansvarlige, informerte valg og ikke 

handle på feilinformasjon eller uvitenhet. I tillegg skal de gjennom mediene ha mulighet til å 

delta i et offentlig ordskifte om alternative veivalg i samfunnet, og aktivt delta i debatter om 

folkevalgte opprettholder sine lovnader (Allern, 1997; Aalberg & Curran, 2012). For å kunne 

oppfylle disse funksjonene, mener Asp (1986) at mediene må være informerende og gi borgere 

informasjonen som lar de ta informerte valg og danne egne meninger om aktuelle temaer. I 

tillegg skal de rettferdig presentere ulike meninger, fungere som vaktbikkje i samfunnet, og 

alarmere offentligheten ved maktmisbruk. Da kan borgere reagere og trekke egne konklusjoner 

om landets ledere (Asp, 2007).  

 

Rolle som fortolker og formidler av samfunnet og politikk, gjør at journalister blir publikums 

guide til politikkens innhold og aktører. Det er de som oversetter kompliserte saker fra 

politikken med et kritisk blikk som former publikums holdninger. I dag anses også publikum 

som mer ustabil enn noen gang, der nesten 40% av velgere kan regnes for å være troløse til 

politiske partier, og skifter fra et parti til et annet mellom valg. Man kan også til en viss grad se 

synkende valgdeltakelse og redusert tillit til politiske systemer generelt (Østbye & Aalberg, 

2008).  

2.1.1 En mediebransje i endring 

Mediene har gått gjennom en utvikling, og det er viktig å forstå den for å vite hvordan mediene 

fikk en dominerende posisjon (Ottosen, Østbye & Røssland, 2012). Medienes og 

journalistikkens endring og utvikling, kan sees gjennom fire ulike faser. Den første fasen var 

preget av partipressen, med tette bånd mellom partiene og redaktørene, samt at partiene stod 

for store deler av finansieringen av pressen. Partipressen skulle tjene partiets beste gjennom å 

være talerør, og journalister fungerte ofte som et mikrofonstativ for politikere (Ottosen et al., 

2012, s. 132). I denne fasen fungerte mediene som en kanal fra partiledelsen ut til publikum. I 

neste fase blir de formelle og økonomiske båndene mellom partier og aviser brutt ned, samtidig 

som at tv blir et stadig viktigere medium (Bastiansen, 2012). Her ble det viktig å slippe til andre 

kilder enn bare sine egne. Mediene fungerte som en arena for politisk meningsbrytning, hvor 

partiene og politikere måtte konkurrere om oppmerksomhet. Politiske journalister får en 

selvstendig stilling, og journalistene fungerte som portvokter og ordstyrere (Allern, 2001, s. 
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305). I den tredje fasen ble journalistikken profesjonalisert, og selvbevisstheten økte. Å tale 

med egen stemme ble oppfattet som viktig og riktig. De som før var mikrofonstativet til 

politikere, anser nå dette som en dødssynd (Oltedal & Ytterstad, 2012). I denne perioden 

fungerte mediene mer og mer som selvstendige aktører. Mediene involverte seg mer på den 

politiske scenen som regissør og gjennom kritisk og undersøkende journalistikk (Allern, 2001, 

s. 305). Det var også på dette tidspunktet at NRK tok formelt og reelt ansvar for opplegget av 

fjernsynsvalgkamper (Allern, 2004, s. 143).  

 

Politiske journalisters rolle har også tydelig endret seg gjennom de ulike fasene. Dette er særlig 

synlig på tv og overgangen fra å være referent til utspørrer i tv-valgkampene. Etter krigen og 

fram til 1970-årene var det full politisk kontroll i valgsendingene. Fra 1970-tallet og utover var 

journalister inspirert av idealer fra den kritiske journalistikken. Formen ble mer aggressiv i 

utspørringen, og «grilling» ble en populær betegnelse. Etter hvert ble også publikum og 

underholdning introdusert i sendingene, og kombinert med aktive journalister ble denne 

programformen valgkampens viktigste arena (Allern, 2015, s. 203). Den fjerde fasen ble 

innledet på begynnelsen av 90-tallet med mediene som regissør. Mens «journalismen» 

(Petersson 1994), journalisters fremvoksende ideologi, i tredje fase etablerer en ny 

selvstendighet overfor politikere, øker journalisters maktbevissthet i den fjerde fasen. Denne 

perioden påvirkes også av at NRKs monopol ble oppløst, og fikk konkurranse av TV2 (Allern, 

2001, s. 305). Konkurransen mot TV2, som var knyttet opp til markedet, økte presset på 

seertallene og førte til en enda mer aggressiv form for journalistikk (Allern, 2004, s. 161). 

«Journalismen» som ny profesjonsideologi, fyller tomrommet etter partiene og journalistene 

skulle nå avsløre maktmennesker og dermed forsvare vanlige mennesker. Partiene og politikere 

mistet også makt og innflytelse i prosessen (Allern, 2001; Ottosen et al., 2012)  
 

Periode Presse TV og radio 
1961-69 Reporter,  

partitilknyttet kommentator 
Reporter, teknisk moderator, redaksjonell guide 

1970-89 Reporter, vaktbikkje, Kommentator Reporter, vaktbikkje, forhørsleder, moderator 
1990 – 2014 Reporter, vaktbikkje, Kommentator, 

ekspert og fortolker 
Reporter, moderator, kommentator, vaktbikkje, 
ekspert, fortolker, talkshowvert og underholder 

Figur 2: Roller i politisk journalistikk, presse og kringkasting 1961 – 2014 (Allern, 2010 i: Allern, 2015, s. 204) 
 

Det er tydelig at rollen til politiske journalister har utviklet og endret seg i løpet av et halvt 

århundre. Noe har kommet til, mens andre roller har forsvunnet.  
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I dag ser man et medielandskap hvor utviklingstrekkene fra endringene videreføres og 

forsterkes, og journalisters nye selvstendighet overfor politikere og det politiske systemet øker. 

Spesielt har tv kolonisert de viktigste delene av offentligheten, noe som marginaliserer andre 

politiske arenaer. Denne regimakten betyr at man må tilpasse seg mediene for å få en rolle i 

offentligheten. I lys av det, er det nå vanlig å se på nyhetsmediene som en egen institusjon 

(Cook, 2005; Allern, 2001). Det er typisk tre trekk med mediene som gjør at man trekker denne 

konklusjonen: For det første baserer nyhetsmediene seg på felles normer og regler for hva som 

kvalifiseres som nyheter og hva som ikke gjør det, under en viss konsensus. Det andre trekket 

er ensrettingen i hvilke saker og tema som fokuseres på, da på tvers av enkelte redaksjoner og 

over tid. Det siste trekket fremhever medienes rolle som videreformidler. Så godt som all 

kommunikasjon mellom eliter og folket går gjennom massemediene. Mediene har dermed 

makt, både som fortolker av budskapet og som portvokter (Cook, 2005).  

 

Løsrivelsen fra partipressen har også gjort at journalister og mediene ble kastet ut i markedet, 

og må nå forholde seg til egne profesjonelle logikker, kombinert med organisasjons- og 

kommersielle logikker (Kuhn & Nielsen, 2014). Det knytter medieinstitusjonenes oppgaver i 

en dynamisk relasjon til andre institusjonaliserte enheter. For eksempel er nyhetsinstitusjoner 

bedrifter og er derfor koblet sammen med andre institusjoner innen teknologi og økonomi. På 

den måten får andre institusjoner innflytelse på hvordan journalistiske oppgaver utføres 

(McQuail, 2010, s. 217). Den frie kapitalbevegelsen er nå en faktor, og mediene må dermed 

møte krav fra markedet (Bastiansen & Dahl, 2008, s. 457), og økonomisk overskudd får større 

betydning (Ottosen et al., 2012, s. 227). I dag er medier et vanlig investeringsobjekt med 

børsnoterte mediehus (Allern, 2001, s. 13). Dette setter pressen i en dobbeltrolle hvor de på en 

side er en sentral samfunnsmessig institusjon som ideelt skal gi et positivt bidrag til det politiske 

demokratiet. På den andre siden er pressen aktør i et kapitalistisk varemarked og spiller 

gjennom reklamen en viktig rolle i markedsøkonomien. På samme tid representerer de det frie 

og det kjøpte ord. De skal overvåke makten, men er selv en del av samfunnets politiske, 

kulturelle og økonomiske maktfelt (Allern, 2001, s. 301). Journalistene får også en dobbeltrolle 

hvor de opprettholder relasjoner mellom dem og publikum, og mellom organisasjonene og 

deres kilder (Allern, 2001, s. 301).  
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Undersøkelser viser at mediene, og særlig TV fortsatt er hovedkilde til informasjon om politikk 

(Karlsen, 2009, s. 5-6). Likevel har digitaliseringen skaper utfordringer for de tradisjonelle 

mediene. Tempoet har økt (van Aelst et al., 2017, s.5), og man ser en nedgang i 

annonseinntekter, som svekker medienes ressurser og resulterer i færre ansatte (Davis, 2019, s. 

85-87). Internetts har også bidratt til at produksjonskravet pr. journalist har økt, som fungerer 

dårlig når antall ansatte synker. Nettaviser oppdateres kontinuerlig med ferske nyhetene, som 

stiller høyere produksjonkrav til journalistene, når behovet har økt. Internett og sosiale medier 

åpner også for at rollen til mediene som hovedaktør i å definere virkeligheten, er under press. 

Blant annet fordi informasjon er tilgjengelig, og mulig å dele umiddelbart på sosiale medier 

(Schudson & Anderson, 2009).  På den måten mister journalistene kontroll over agendaen.  

 

Ifølge forfatterne av boken Western Journalism in Transition, Western Europe in a 

Comparative Perspective er den politiske journalistikken (Kuhn & Nielsen, 2014, s. 12) i en 

endringsperiode som bærer preg av brudd og kontinuitet. Internasjonale trender som 

personifisering, tendenser mot populisme og nasjonale institusjonelle karakteristikker 

representerer viktige kontinuiteter. Politiske journalisters forhold til politikere er stabilt, i den 

grad at det fortsatt er nære relasjoner, som blir enda tettere (Kuhn & Nielsen, 2014, s. 19). På 

den andre siden fører strukturelle endringer i industrien med seg et mindre troverdig og 

tålmodig publikum. Dette styrkes gjennom ulike digitale medier og økte valgmuligheter og 

informasjon – og med politiskere som ofte bruker mer ressurser på å håndtere medierelasjoner.  

 

Utviklingene vil ifølge forfatterne tendere til tre endringer for den politiske journalistikken i 

vestlige demokratier, med en viss variasjon. For det første peker de på den økte akselerasjon av 

nyhetssirkelen med oppdateringer døgnet rundt, i alle kanaler, inkludert sosiale medier. Dette 

vil til en viss grad medføre økt bruk av subsidierte saker (Kuhn & Nielsen, 2014). En annen 

konsekvens av et nærere forhold er også lavere terskel for å ikke verifisere innhold før 

publisering (Davis, 2019). For det andre vil det endre maktbalansene mellom tids- og 

ressurspressede journalister og mer profesjonaliserte politiske kilder, spesielt i topp-politikken. 

I tillegg vil man se et klart skifte fra analoge til digitale nyhetskanaler (Kuhn & Nielsen, 2014, 

s. 12-13). Økt konkurranse om nyheter kan føre til at journalister i større grad kjemper om 

tilgang hos politiskere som utøver mer strategisk kontroll over informasjonsflyten og der igjen 

velger ut noen journalister (Blach-Ørsten, 2014). Økt intern konkurranse åpner for at kilder kan 

spille på journalisters frykt for å gå glipp av saker (Blach-Ørsten, 2014). 
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2.1.2 Journalistikkens ideologi og samfunnsrolle 

Journalistikkens ideologi og metode er viktig for denne studien. Ideologien legger føringer for 

journalisters arbeid, og kan potensielt sett føre til en krasj, siden journalister er avhengig av 

politikere som kilder for å produsere nyheter. Derfor vil jeg her gjøre rede for hvordan 

journalister forstår sin rolle og oppgave, før jeg senere i oppgaven tar for meg forholdet og 

avhengigheten til kilder.  

 

Løsrivelsen fra partipressen, økonomiske og teknologiske endringer, samt profesjonalisering 

av journalistikken ga grobunn for en ny rolleforståelse. Her står ideen om å være ubundet sterkt, 

for å sikre en praksis uavhengig av partier (Oftedal & Ytterstad, 2012, s. 57), kombinert med et 

økt selvbilde (Ottosen et al., 2012, s. 239). Journalistisk profesjonalitet kan lett forvrenges til 

en type ideologi som blir kalt «journalisme» (Petersson, 1994). Leder for den svenske 

maktutredningen Olof Petersson mente denne ideologien sakte men sikkert vokste fram etter 

løsrivelsen, og skiller den fra journalistikken (1994). Hvor journalistikken er yrkesnormer, er 

journalismen en bestemt oppfatning av samfunnet som består av tre grupper: makthavere, 

vanlige folk og journalister – eller for journalister: kilder, publikum og redaksjoner. Ifølge 

journalismen er det verste som kan skje, er at makthavere overlates alene over det «uskyldige» 

folket (Petersson, 1994). Dette er viktig fordi egen forståelse av rollen, og betydningen av den 

er avgjørende i møtet mellom journalister og deres kilder (Strömbäck & Nord, 2006).  

 

Journalistikkforsker Deuze (2005) skriver at ved å konseptualisere journalistikken som 

ideologi, og ikke som profesjon, industri eller et kulturelt system, får den stor betydning når det 

gjelder å forstå hvordan journalister gir mening til arbeidet sitt. Deuze (2005) mener at 

journalistikken eksemplifiseres gjennom en felles enighet om yrkesideologien, som for 

journalister kan sees på som et system av verdier som er karakteristiske for gruppen. Han 

operasjonaliserer de fem mest typiske verdiene for journalister som 1) samfunnsoppdraget, 2) 

objektivitet, nøytralitet, rettferdighet og kredibilitet, 3), autonomi, frihet og uavhengighet, 4) 

nyhetsteft, 5), etikk og legitimitet (Deuze, 2005). Her står samfunnsoppdraget helt sentral i tråd 

med samfunnskontrakten pressen har med demokratiet. Der heter det at journalistikken skal 

bidra til informasjon, debatt og samfunnskritikk. Fra journalistikken kreves det et system for 

informasjonsflyt, offentlig debatt og en vaktbikkje-funksjon uavhengig av staten (Eide, 2011, 

s. 18-19; Strömbäck, 2004, s. 72-73, 82-85). Fra demokratiets side betyr dette en garanti for 

grunnleggende frihet og ytringsfrihet. Sentralt i samfunnsoppdraget står også rollen som «den 
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fjerde statsmakt», som innebærer å være gransker, kritiker og korrigerer av de tre formelle 

statsmaktene (Brurås, 2014, s. 43). Overfor publikum handler det om å tilby en form for 

overvåking av informasjon om relevante hendelser og dens kontekst. Man skal også gi 

kommentarer, retningslinjer og råd om komplekse saker, skape bred forståelse for politikk og 

deltakelse, og bidra med en bevissthet i samfunnet (Hanitzsch & Örnebring, 2019, s. 110).  

2.1.3 Forholdet mellom kilder og ideologi 

Det er den ideologiske tilnærmingen til journalistikk som har sørget for store avsløringer av 

korrupsjon og skatteparadis. Journalistikken har over tid skapt en praksis og ulike prosedyrer 

som sørger for nyheter journalister mener samfunnet skal ha. Men det finnes i utgangspunktet 

en krasj mellom journalisters ideologi om å være uavhengige og autonome, og avhengigheten 

av kilder for å formidle troverdig, faktabasert og objektiv informasjon. 

 

Samtidig er en av de viktigste forklaringene til journalistikkens innhold forholdet mellom 

journalister og kilder, og adgang til dem (Allern, 1997). Fordi journalister ikke har nok 

kunnskap eller informasjon om temaer til å produsere nyheter i tråd med egne ideologier, 

trenger de kilder for å skape et balansert og mangfoldig bilde (Davis, 2019). Dette hjelpe dem 

i å produsere validert og legitimt innhold. Journalistene er avhengig av kilder og deres 

informasjon, samtidig som det ofte er de samme personene de skal «kikke i kortene». En vanlig 

praksis for å validere informasjon har vært å hente informasjon gjennom to uavhengige kilder 

for å overholde etablerte prinsipper om objektivitet. Journalistene skal være nøytrale og 

upartiske, samt autonome og holde avstand til «objektene» det rapporteres om (Ekman & 

Widholm, 2015). Et slikt balanseforhold er kritisk fordi nyheters troverdighet avhenger av at 

publikum kan ha tillit til at informasjonen som formidles ikke styres av ressurssterke grupper 

(Allern, 1997, s. 9). Fordi det fra et demokratisk perspektiv er det essensielt at publikum har 

tillit til nyheter om politikken og samfunnet (Coleman, 2012). Desto mer tillit de har til nyheter, 

jo mer effekt har de (Zaller, 1992). For å oppnå slik tillit er mediene avhengig av å oppnå 

troverdighet og integritet (Allern, 1997, s. 9; Dalen, 2020, s. 356).  

 

Davis (2019) mener journalistikkens metoder, i møte med et kommersielt marked, skaper en 

umulig situasjon. Han argumenterer for at ideologien og produksjonen som er ideell krever for 

mye tid, noe journalister ikke har. Presentasjon av profesjonelle og autonome medier blir 
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dermed et falskt bilde av en industri. For eksempel er han kritisk til journalisters mangel på 

kunnskap om tema, og deres rutiner og kildenettverk som skal fylle igjen disse 

kunnskapshullene. Han mener at journalister setter kilder opp mot hverandre, på steder hvor det 

ikke gir mening, men fordi det gjør saker mer sensasjonelle. Dermed fylles saker opp med 

mening, i stedet for fakta, samtidig som de bruker de samme meningene til å uttrykke hva 

offentligheten synes og ønsker (Davis, 2019, s. 81-82). Et problem for journalistikken har vært 

avhengigheten til kildene, og «autoriserte vitere» (Ericson et al., 1989) som elitekilder. 

Gjennom overrepresentasjon av institusjonelle eliter får de et tilnærmet monopol på å definere 

samfunnets problemer. Det betyr at problemer som er opplevd som alvorlig «nedenfra» lett kan 

unnlates. Omvendt kan det som oppleves som problemer «ovenfra» fortone seg annerledes for 

publikum. Elitekilder får gjennom dominans også monopol på å forklare og bortforklare 

problemer og en anledning til å definere samfunnets problemer (Mathiesen, 2010, s. 122).  

2.1.4 Journalistisk metode 

At kilder tas i bruk delvis for kunnskap og delvis for at journalister skal overholde egne 

prinsipper, gjør også at kildeferdigheter må sees på som en av metodene journalister anvender 

for å produsere nyheter. Berkowitz (2019) forklarer at journalister, gjennom ideologien 

representerer et paradigme og en «forsknings-lignende» tilnærming, til samfunnet og aktuelle 

hendelser. Gjennom denne modellen samler journalister inn «data» fra kilder og rapporterer om 

samfunnet på en objektiv, troverdig og verifisert måte (Berkowitz, 2019, s. 166). Hva som 

endelig blir en nyhet ligger i utvelgelsen basert på nyhetskriterier, som jeg kommer tilbake til. 

Relevant for denne studien er om sosiale medier åpner for en endring av prioritering i søk og 

vurdering av saker, eller om det er nye praksiser som gjør seg gjeldende i journalistisk 

produksjon.  Nyhetsarbeidet blir ofte omtalt som et rutinearbeid, hvor kildene er en del av 

produksjonen, dette på bakgrunn av en felles tilnærming for å produsere nyheter (Becker & 

Vlad, 2009). Shoemaker og Reese (1996, s. 105) beskriver rutinene som mønstrene, rutiner, 

gjentatte praksiser og former som journalister bruker i jobben deres. Rutinene er skapt fordi 

journalister skal levere innen riktig tid og sted, et best mulig nyhetsprodukt, akseptabelt nok for 

publikum (Shoemaker & Reese, 1996, s. 180-109). Disse rutinene innebærer kildearbeid.  

 

Det er mange måter å se rutinene på. For å svare på problemstillingen er det hensiktsmessig å 

se på journalistikk som bestående av kunnskap, kombinert med kildeferdighet, analyseferdighet 
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og formidlingsferdighet (Østlyngen & Øvrebø, 1999). Her får kildeferdighet en sentral plass i 

journalistikken, som understreke dens betydning. I tillegg er det viktig å forstå at journalistikken 

og dens rutiner består av flere faser, fra idé til undersøkelse og innhenting, analyse og endelig 

formidling. En slik inndeling i faser bidrar i forstelsen om hvor i prosessen kildene brukes, samt 

hvor innholdet skapes, en distinksjon jeg kommer tilbake til i neste andre del av det teoretiske 

rammeverket. Det som blir tydelig i en slik inndeling er at idé, undersøkelse og innhenting skjer 

tidlig, hvor politikere er sentrale (Østlyngen & Øvrebø, 1999). Deretter følger formidling, hvor 

tolkningsrammers endelige resultat blir tid, uten kilders tilstedeværelse.  

2.1.5 Medialisering 

En viktig del av å forstå forholdet mellom politiske journalister og politikere er politikkens 

medialisering. Delvis fordi medialiseringen er en av de tydeligste maktforskyvningene fra 

politikken til mediene de siste hundre årene.  

 

Medialiseringen handler om hvordan politiske aktører og andre institusjoner påvirkes av og 

tilpasser seg endringer i mediene (Asp, 1986 s. 359-363), og hvordan den journalistiske 

logikken er et sentralt trekk ved det moderne samfunnet (Hjarvard, 2013). En viktig del av dette 

handler om hvordan politikere har måttet lære seg det sosiologen Gudmund Hernes kaller 

medievridningsteknikker. Fordi det er et overskudd på informasjon og et underskudd på 

oppmerksomhet må alle som vil nå ut gjennom medier tilpasse sine budskap til mediene for å 

få nå gjennom (Hernes, 1978). Teknikkene er spissing, forenkling, polarisering, intensivering, 

konkretisering og personifisering, som politikere må bruke i håp om å oppnå synlighet (Allern, 

2001). Disse teknikkene og logikken tar utgangspunkt i hvordan journalister tenker og arbeider 

når de skal produsere nyheter (Asp, 1986, s. 359). Mediene har alltid spilt en sentral rolle i 

formidlingen av politikk, men medialiseringen innebærer en mer vidtrekkende følge av bruken 

av medier i kommunikasjon. Konsekvensen er at sosiale og kulturelle institusjoner påvirkes og 

endres som følge av medienes innflytelse (Hjarvard, 2013). En prosess som har utviklet seg 

over tid i faser (Strömbäck, 2008). Ifølge Hjarvard (2013) kjennetegnes det av at mediene 

integreres i de politiske organisasjonene og aktørers virke. Medielogikker vektlegges i den 

politiske kommunikasjonen internt og eksternt, som bidrar i det politiske innholdet og formen.  
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Asp (1986) beskriver medialiseringen av politikken som et «politisk system som i høy grad 

påvirkes av og tilpasser seg de kravene som massemediene stiller i sin overvåkning og dekning 

av den politiske verden» (s. 359). Det fører til en medialiseringsspiral hvor politikere og 

journalister tilpasser seg hverandres teknikker (Asp, 1986, s.361). For eksempel kan det være 

politikere som drøyer å svare journalister umiddelbart fordi de godt kjent med tidspresset, eller 

ved å sile journalister gjennom medierådgivere. Mediene utvikler så metoder som fører til at 

politikere endrer sine metoder. Her inngår politikere og journalister i en stillingskrig om adgang 

til publikum, og ifølge Asp karakteriserer stillingen seg som sterk eller svak avhengig av ytre 

forutsetninger. I drøftingen av medialiseringen har Asp beskrevet fire mulige maktsituasjoner i 

relasjonen mellom journalister og politikere. Inndelingen er basert på to kriterier: hvem som 

har kontroll over stoffet og journalistens frihet til å bearbeide stoffet og dermed tolke stoffet. 

Man kan altså si at makten til journalister øker i takt med mulighet til å bearbeide og tolke 

materialet.  

 
Kontroll over nyhetsmaterialet 

 Politikerkontroll Journalistkontroll 

Beskrivende 
(Liten frihet) 

Situasjon 1: 
Partipressens epoke, styrte lekkasjer, 
politisk reklame 

Situasjon 2: Direktesendt TV-debatter: 
«folkemøtet», partilederdebatter 

Tolkende 
(Stor frihet) 

Situasjon 3: reportasjer fra 
landsmøtet, o.l.  

Situasjon 4: Spillfokusert reportasjer, 
dokumentar, «skandaler» 

Tabell 1: Maktbalanse mellom journalister og politikere i ulike situasjoner (Asp 1986, s. 362 i: Jenssen & Aalberg, 

2007, s. 12) 

 
Situasjon en var preget av kontroll fra partiene og politikere og i situasjon to har journalister 

fått regimakt, men er ikke alene om kontrollen. I situasjon tre begrenses journalisters makt av 

kilders informasjonsmonopol. Her kan de unngå å dekke for eksempel et landsmøte, men 

dersom de gjør det er de bundet til hovedkildene. Begge vil ha interesse av best mulig og bredest 

mulig dekning, hvor journalister håper å øke sin yrkesfaglige prestisje og politikere ønsker å nå 

bredt ut. I situasjon fire, medieokratiet har journalisten høy grad av kontroll over stoffet og 

kildene, samt tid og ressurser (Jenssen & Aalberg, 2007, s. 12). Det kan være flere faktorer som 

påvirker hver situasjon. For eksempel øker makten til politikere dersom de er alene som kilde, 

når de selv initierer saker, eller når journalister har liten mulighet til å bearbeide stoff, som for 

eksempel nær en innleveringsfrist. Journalisters makt øker når de er initiativtaker, når de kan 
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velge fra et bredere utvalg av kilder og når de kan stille kildene «mot hverandre» og spille på 

en konflikt (Jenssen & Aalberg, 2007, s.12).  

 

Medialiseringen kombinert med at journalistikk drives av profesjonelle, organisatoriske og 

kommersielle logikker, medfører at fokuset i økende grad blir på person og politisk spill, heller 

en faktisk politikk som blir gjennomført (Kuhn & Nielsen, 2014). Blant annet har det medført 

kortere taletid for politikere i nyheter, og fremveksten av politiske budskap presentert i få 

setninger har vokst fram (Davis, 2019, s. 98). En annen klar trend som er et resultat av 

medialisering er «hesteveddeløps-journalistikken» (Davis, 2019). Journalister ser ut til i større 

grad å være opptatt av å lage saker som treffer publikum enn saker av offentlig interesse 

(Franklin, 1997 referert i Davis, 2019, s. 101). Da Aalberg og Brekken (2007) gjorde en analyse 

av stortingsvalgene i 2001 og 2005 fant de at disse tendensene også skjer i Norge. 

Konsekvensen er at søkelyset flyttes fra politisk mønstre, saker og temaer, og at publikum får 

inntrykk av at det er kandidatenes personlige uenigheter som er både opphav og løsning på 

problemer. Dette medfører at enkeltaktører anses som viktigere enn partiet, og bidrar til å øke 

personfokuset.  

 

Et sentralt spørsmål om medialisering og fremveksten av sosiale medier er om politikere vil 

minske sin avhengighet av mediene, og om det vil sørge for uavhengig politisk journalistikks 

død. Asp mener det mest sannsynlig vil oppstå en sterkere medialisering hvor nye rammer og 

grenser leder til nye former for avhengighet. Digitale medier individualiserer kommunikasjon 

og langer mindre arenaer. Politikere får muligheten til å forbigå massemediene samtidig som 

de beholder et publikum, men medialiseringen er en tilpasning for å få oppmerksomhet, og vil 

trolig overføres også til sosiale medier (Asp, 2014, s. 368). 

2.2 Journalistikk, politikere og kontroll 
Forholdet mellom politiske journalister og politiske kilder er et spørsmål om makt og hvem 

som oftest har kontroll over nyhetene, og hvorfor (Davis, 2009, s. 205). Fordi politiske kilder 

er nødvendig for politisk journalistikk (Ekman & Widholm, 2015, s. 79) er undersøkelser av en 

slik ekstern faktor nødvendig for journalistikken. Ettersom digitale medier har forandret måter 

offentligheten kan være i kontakt og påvirke hverandre på (Benkler, 2006), og fordi det åpner 

opp for at mektige kilder forbigår mediene (Broersma et al., 2013, s. 289) kan det endre 
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maktrelasjoner mellom aktører (Johansson & Odén, 2018, s. 1489). Fra et perspektiv om makt 

mellom institusjonene vektlegges medialiseringsteorien og medier som dominerende 

informasjonskanal (Asp, 1986; Johansson & Odén, 2018). Andre argumenterer for at 

journalistikken er så avhengig av kildene og informasjonen deres at mediene fremstår som 

mikrofonstativ (Gandy, 1982).  

 

Det finnes flere måter å forstå makten mediene besitter, men felles for de fleste synene er at det 

grunnleggende handler om en mulighet til å få gjennom eller hindre forandring (Strömbäck, 

2004). En av måtene å forstå makten på er i tre ulike dimensjoner (Mathiesen, 2010; Strömbäck, 

2004). Den første dimensjonen handler om makten over beslutninger (viljesmakten) og er den 

synligste formen. I mediene er denne tydeligst i eierskap og mediepolitikk. Den andre formen 

av makten er strukturperspektivet som handler om hvilke saker og tema som blir tatt opp i 

hverdagen for diskusjon og er aktuelle for publikum og politikk. Den siste dimensjonen er 

makten over tanken, og publikums oppfattelse av virkeligheten (Mathiesen, 2010, Strömbäck, 

2004). I bunn og grunn handler det om å ha eller om å ha et ønske om makt over 

meningsdannelsen, og om å ha en stemme i samfunnsdebatten og regi over dagsorden, slik at 

man kan forme diskusjoner rundt tema (Allern, 2001; Berkowitz, 2019). Relasjonen mellom 

politiske journalister og politikere som kilder kan derfor sammenfattes og karakteriseres som 

et maktspill, og som en «dragkamp» som forhandler om kontroll over publisering og 

opinionsdannelse (Ericson et al., 1989).  

2.2.1 Forholdet mellom politiske journalister og politikere 

Forholdet mellom politiske journalister og politikere defineres ofte som et bytteforhold, eller 

avhengighetsforhold (Allern, 1997; Mathiesen, 2010). Her har flere tatt til orde for at bare én 

av sidene i forholdet oftest har kontroll (Gans, 1980, s. 116). 

 

Som nevnt er journalistikken helt avhengig av sine kilder, både for informasjon, men også for 

å opprettholde egne prinsipper om objektivitet og verifikasjon av nyhetene de produserer. 

Kildene på sin side trenger journalister og mediene til å havne i nyhetsbildet og på den måten 

nå bredt ut til publikum. Journalisters viktigste kapital og ressurs er oppmerksomhet og 

synlighet (Allern, 2001; Gurevitch et al., 2009), mens kildene sitter på informasjonen 

journalistene er avhengig av. Her oppstår det derfor også en forhandling mellom dem når de 
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må samarbeide for å nå sine mål. Journalisten ønsker å få mest mulig ut av saken han eller hun 

undersøker, hvor kilden ønsker å komme «på» i mediene uten å avdekke for mye om sakens 

innhold (Berkowitz, 2019, s. 167). Disse forhandlingene skjer mellom aktørene på en daglig 

basis, og skaper en spenning i forholdet (Davis, 2009).  

 

I boken Når kildene byr opp til dans tar Allern (1997) for seg flere type relasjoner mellom 

journalister og kilder. Han har delt relasjonene inn i fire grupper, hvor særlig to er av interesse 

i denne studien. Den første er det han kaller forhandlingsrelasjonen. Dette er den vanligste 

relasjonen, og er det som her har blitt omtalt som bytteforholdet. Her handler det om to aktører 

med to ulike midler og mål. Den andre relasjonen er uegennyttige relasjoner. Det er situasjoner 

hvor pressens ideologi kommer tydeligst til syne, hvor relasjonen bygger på en gjensidig 

forståelse for at publisering i en bestemt sak er av «allmenn interesse», og dermed ikke noe å 

forhandle om. Deretter er det rettighetsrelasjon, hvor kilder eller journalist har et krav eller 

plikter overfor hverandre. Den siste er kommersielle markedsrelasjoner, som baserer seg på 

salg og kjøp av informasjon (Allern, 1997). I tillegg påvirkes aktørenes posisjon til hverandre 

av ressursene de representerer. Her er det spesielt tre ressurser som gjelder. For journalister 

handler det først om personlige ressurser, som utdanning, kunnskap og erfaring. 

Posisjonsressurser, som knyttes opp til stilling og status innen nyhetsbedriftene. Til slutt er det 

medieressurser, for eksempel hvilken kanal eller mediehus journalisten representerer (Allern, 

2001, s. 51). På samme måte påvirker politikeres ressurser innflytelsen i forholdet basert på 

samme mekanismer (Allern, 2001, s. 52). 

2.2.2 Forhandling om prosess og innhold 

Timothy Cook mener i boken i Governing with the News (2005) at det må tas hensyn til en 

distinksjon mellom innhold og prosess i produksjon av nyheter. Det er viktig fordi det er 

tydelige forskjeller mellom hvem av aktørene som har kontroll over hvilken del. Han mener 

politiske kilder i størst grad har kontroll over prosessen, og journalistene over innholdet. I et 

tradisjonelt medielandskap handler det for journalister om å først finne de «riktige» kildene 

(Gans, 1980), hvor forhandlingen om prosessen oppstår (Cook, 2005). Journalister trenger 

kilder som har den riktige informasjon, er tilgjengelig for å gi den informasjonen de trenger, og 

som har mulighet til å stille opp, til riktig tid og sted i en presset journalistisk hverdag. Ettersom 

journalister er avhengige av å kontakte flere kilder for hver sak for å ivareta egne 
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objektivitetsidealer og verifikasjonskrav, er dette tidskrevende arbeid (Berkowitz, 2019, s. 167). 

Kildene på sin side er ikke alltid tilgjengelig, kan ha et ønske om å ikke svare, være bortreist, 

nekte journalister tilgang eller ikke ha mulighet til å kommentere. I tillegg finnes det flere 

uskrevne regler i forholdet mellom aktørene som kan påvirke veien journalister må ta for å nå 

kildene (Berkowitz, 2019, s. 167). Dersom politikere ønsker å drøye eller ikke svare på det 

journalister trenger, sitter de i utgangspunktet med makten (Cook, 2005). Et stort og kjent 

nettverk med kilder som journalister kjenner til, med kunnskap om hvem som er tilgjengelig 

oftere enn andre, stiller på kort varsel, og har autoritet til å svare på spørsmål er derfor en, litt 

utsatt, gode for journalister (Berkowitz, 2019). For å beholde de overnevnte nettverket bruker 

journalister tid på å pleie relasjonen til politikere, gjennom stadig kontakt (Allern, 2001, s. 24). 

 

Når avtale om intervju er på plass går forhandlingene over til innholdet, i møtet mellom 

journalist og politiker. Her står forhandlingen om sakens tema, og om hvordan det skal rammes 

inn (Cook, 2005, s. 104). Journalister jobber for å få maksimalt med informasjon ut av kildene, 

og styre intervjuene inn på områder kildene ikke alltid ønsker. Det er også denne fasen som 

anses som viktig fordi det er her den kritiske vurderingen av kilders svar, og ettergåelse av 

spørsmål skjer. Kildene på sin side forsøker å gi nok informasjon så langt de kan, med mål om 

å styrke egen sak eller svekke opposisjonen. Her spiller også ulike former for påvirkning en 

viktig rolle, som pressemeldinger, lekkasjer eller pseudo-eventer, hvor kildene på forhånd 

forsøker å peke journalister i en retning om hva innholdet skal bestå av (Berkowitz, 2019, s. 

167). På den andre yttersiden kan man da se at spontane hendelser som sosiale bevegelser, der 

nyheter produseres sporadisk og nesten utelukkende på journalisters premisser (Cook, 2005, s. 

102). Cook (2005) mener at «kilder kan initiere nyheter og peke journalisters oppmerksomhet 

mot spesifikke hendelser eller tema, uten at de kontrollerer den endelige historien» (s. 105). 

Ifølge tidligere undersøkelser om forhandling av prosess og innhold dominerer ingen 

fullstendig, samtidig som at begge aktørene er avhengig av hverandre (Cook, 2005, s. 105). 

Relevant her er også politikeres forsøk på å påvirke journalisters forståelseshorisont, fordi det 

påvirker hvordan innholdet endelig blir presentert. Her spiller uformelle bakgrunnssamtaler en 

stor rolle, fordi det gir en mulighet til å påvirke prioriteringer, og rammer i saker. Her er det 

like aktuelt å gi informasjon som rammer opposisjonen, vel så mye som informasjon om en selv 

(Allern, 2001). Sosiale medier utfordrer slike forhandlinger ved de gjør at mediene ikke lengre 

har monopol over informasjon til publikum, når det åpner for at politikere slipper til når de 

ønsker (Ekman & Widholm, 2015, s. 80).  
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En presset mediebransje gjør også journalister mer mottakelig for forhåndsprodusert innhold 

fra PR-rådgivere eller politikere (Davis, 2019, s. 86). Ifølge Gulyas (2013) viste en komparativ 

studie i syv vest-europeiske og nord-amerikanske land at journalister belaget seg mindre på 

subsidiert stoff fordi de hadde sosiale medier tilgjengelig som utvider informasjonstilfanget.  

Press kan likevel gi mindre tid for journalister til å bearbeide stoffet, og dermed risikerer man 

å produsere mer overfladiske nyheter (Bruns, 2018, s. 256).  

2.2.3 Forhandling om dagsorden og tolkningsrammer 

De svenske medieforskerne Jesper Strömbäck og Lars W. Nord mener det i tillegg til prosess 

og innhold i spørsmål om kontroll, også er viktig med en distinksjon mellom dagsorden og 

tolkningsrammer (2006, s. 149). Medienes portvokterfunksjon (Bruns, 2003), 

dagsordenfunksjon (McCombs & Shaw, 1972) og tolkningsrammer (Entman, 1993) er viktige 

fordi det er gjennom disse at publikum forstå og vurderer saker og politikere (Strömbäck & 

Nord, 2006, s.149), og at mediene har makt.  

 

Den mest sentrale rollen mediene har er rollen som portvokter (Bruns, 2011, s. 118), som 

innebærer prosessen «der seleksjoner blir gjort i medienes arbeid, spesielt avgjørelser om noe 

skal eller ikke skal godkjennes som en nyhet (McQuail, 1994, s. 213). Rent praktisk blir det 

beskrevet som prosessen med å velge ut, skrive, redigere, plassere, repetere m.fl for å få 

informasjon til å bli nyheter (Shoemaker, Timothy & Stephen, 2009, s. 73). I et moderne 

medielandskap handler det også om å vurdere saker uten forsinkelser, unngå usikkerhet, være 

fleksibel og holde det enkelt og effektivt – en garanti for å få den beste saken av minst mulig 

innsats (Shoemaker et al., 2009). Rollen tilskrives ofte David White (2018) fra 1950, hvor hans 

undersøkelse viste at utvelgelse av saker var en subjektiv affære tilskrevet de som hadde 

kontroll. Senere er portvokterrollen utvidet til retningslinjer, rutiner og daglige gjøremål 

(Shoemaker et al., 2009, s. 77). Portvokting fra gammelt av var en nødvendighet på grunn av 

mengde plass, og at man var avhengig av selekteringer og prioriteringer (Bruns, 2011, s. 118). 

Den teknologiske utviklingen endrer slike spillereglene, fordi internettet er ubegrenset og 

dermed utfordrer portvokterrollens grunnleggende elementer. I tillegg utfordres rollen av 

sosiale medier, som utgjør en alternativ vei til den offentlige agendaen og gjør det mulig for 

hvem som helst å reise diskusjoner i samfunnet (Bruns, 2011). Det tydelige skillet mellom 



24 

 

profesjonelle og ikke-profesjonelle medieprodusenter viskes også ut, og det åpnes for 

tilbakemeldinger og kritikk, og for enkel tilgang til dialog med journalister og politikere (I. L. 

Rogstad, 2015) 

 

Internett og sosiale medier har ført til en diskusjon om portvokterrollen er utdatert og heller 

burde defineres som portovervåker (Bruns, 2011). Siden internett åpner opp for at publikum 

kan gå direkte til primærkilden for det aktuelle tema. Det gjør også at man ikke lengre har behov 

for å snakke om ekskludering av nyheter som faller utenfor nyhetskriteriene, men heller må 

jobbe for å fremheve det som er viktig. At det ikke er plassbegrensninger gjør også at 

tradisjonell portvokting kan oppleves som for strengt dersom publikum opplever og mister 

nisje-saker. (Bruns, 2003, s. 33). Bruns mener også dette frigjør journalistene fra 

objektivitetsidealet, fordi man kan «regne med» at andre medier vil rapportere om samme sak 

fra et annet perspektiv. Ifølge Bruns handler rollen nå mer om å evaluere hva som er pålitelig 

informasjon i et felt. Journalister jobber nå like mye med å søke gjennom informasjon, og guide 

publikum til riktige og relevante kilder (2003).  

 

Som en guide i utvelgelsesprosessen har pressen utviklet noen retningslinjer for hva som er 

relevante saker for publikum. Disse nyhetskriteriene har vært, og fortsetter å være vanskelig å 

definere, fordi journalister ofte omtaler det som «noe som sitter i veggene» (Eide, 2011, s. 21). 

For å forstå hva kriteriene er må man ta utgangspunkt i det journalistfaglige, demokratiske og 

kommersielle kvaliteter. Det må være i tråd med at mediene både er knyttet opp til et marked 

og samfunnskontraktene. Et forsøk ble gjort av Galtung og Ruge (1964, referert i: Eide, 2011), 

da de forsøkte å utarbeide noen felles kriterier journalister arbeider etter, som resulterte i 

VISAK. Akronymet står for vesentlig, identifikasjon, sensasjon, aktualitet og konflikt. 

Handgaard, Simonsen og Steensen (2013) har senere argumentert for flere journalistfaglige 

kvaliteter som sannhet, pålitelighet, etterprøvbarhet og relevans til kontekst. I tillegg har 

kriterier som eksklusivitet og originalitet vist seg å stå sterkt (s. 42). De fleste redaksjonene er 

allerede kjent med kriteriene, men at redaksjoner har tolket kriteriene ulikt over tid, og utviklet 

egne kriterier etter behov. Nyhetskriteriene er også underlagt økonomiske rammer og 

«nyhetsøkonomi» trekkes ofte fram som høyst relevant når redaksjoner skal finne saker. Sigurd 

Allern har listet de opp slik: 1) jo større ressurser, jo mindre er sjansen for å dekke noe, 2) jo 

mer en sak er tilrettelagt av en kilde, jo større er sjansen for at det blir dekket av journalisten, 

3) jo mer eksklusiv desto lettere blir det en nyhet og 4) jo mer en sak vekker sensasjon og 
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oppmerksomhet jo større er sjansen for at underholdningselementer veier tyngre enn kriterier 

som relevans, saklighet og nøyaktighet (Allern, 2001, s.66). 

2.2.4 Dagsorden 

Dagsorden, eller agendasetting handler om hvilke saker som blir ansett som så relevant at de 

blir en del av nyhetsbildet for publikum. Teorien ble utviklet i 1972 av forskerne Maxwell 

McCombs og Donald Shaw. Dette var et viktig gjennombrudd fra å tro at mediene ikke hadde 

noe makt, til å forstå at medienes innflytelse ligger i å bestemme hva publikum skal mene noe 

om, ved å legge rammene for samfunnsdebatten. Det er gjennom nyhetene publikum lærer om 

gitte temaer, men også viktigheten av temaer gjennom frekvens av publisering og plassering i 

mediene (McCombs & Shaw, 1972). Grunnen til at dagsorden har en stor betydning handler 

rett og slett om at virkeligheten er for ubegrenset og mangefasettert til at man klarer å skape 

seg et sammenhengende bilde selv, og derfor søker ledetråder hos mediene (Strömbäck, 2004, 

s. 30). I tillegg er det begrensninger for hva enkeltpersoner klarer å få med seg, og de er derfor 

avhengig av en guide til informasjonen. Dagsorden gjør det i tillegg tydelig at mediene har makt 

til å påvirke både publikum, men også den politiske dagsorden (Van Aelst & Vliegenthart, 

2014). Påvirkning på den politiske dagsorden skjer både direkte, men også indirekte gjennom 

å påvirke publikum som igjen påvirker politikken. Videre må politikere som ønsker å påvirke 

publikum først lykkes i å vinne medienes oppmerksomhet (Strömbäck, 2004, s. 38-39; van 

Aelst & Vliegenthart, 2014). 

 

Hva som påvirker dagsorden, variere fra sak til sak, men flere er av den oppfatning at den skapes 

i kombinasjon av påvirkning fra mediene selv, myndigheter og samfunnet (Strömbäck, 2004; 

Tanner, 2004). Mediene, publikum og politikere påvirkes igjen av personlige erfaringer og 

kommunikasjon mellom eliter og allmennheten. Flere har også sett at mediene i stor grad mottar 

tips, lekkasjer eller bygger videre på saker elitekilder har initiert (Davis, 2009; Berkowitz, 2019; 

Tanner, 2004). Nyere undersøkelser anser også sosiale medier som agenda-byggende, mer enn 

agenda-settende (Bruns, 2018) når journalister får mer kontekst enn nyheter på plattformen. 

 

Knyttet til dagsordenbegrepet er også priming, eller fokusering (Strömbäck, 2004, Allern, 

2001). Allern definerer priming som «å vektlegge visse aspekter fremfor andre, bidrar mediene 

til å etablere en målestokk eller standarder som partier og politikere vurderes etter» (2001, s. 
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61). Priming oppstår i mediene når nyhetsinnholdet foreslår for publikum at de burde bruke 

spesifikke tema som målestokk for å evaluere ledere eller myndigheter. Ut i fra hvilke 

problemer eller saksområder man publiserer saker om, forlenger man dagsordenfunksjonen 

ikke bare ut fra hva mennesker tenker på, men også hva de tenker om det (Strömbäck, 2004, s. 

40). Priming gjør seg gjeldende fordi det kan tenkes at på hvilke måter mediene beskriver 

ansvar, påvirker hvor mennesker legger ansvaret. Gjennom å belyse noen spørsmål og aspekter 

og ikke andre, påvirker mediene ikke bare hvilke spørsmål publikum anser som viktige, men 

også hvordan vi forstå ansvaret for at problemet finnes og løses, og hvordan publikum vurderer 

politiske ledere og hvordan vi bedømmer måten politiske ledere har gjennomført sine 

arbeidsoppdrag og samfunnsansvar. (Strömbäck, 2000, s. 214). Priming knyttes også opp til 

sakseierskap. Partier og politikere konkurrerer med hverandre om å få eierskap til bestemte 

temaer. Dette gjør også at velgere kan stole på politikere i de samme temaene. Kortsiktig 

handler dette om velgeres erfaring med regjeringspolitikk, mens langsiktige handler det om 

plassering i en tradisjonell konfliktstruktur, slik at velgere knytter partiene til bestemte 

interesser (Allern, 2001, s. 61) 

2.2.5 Tolkningsrammer 

Tolkningsrammer handler om å velge noen aspekter av en oppfattet virkelighet og belyse de i 

en kommunikativ tekst. Det gjøres slik at man fremhever en spesifikk side av saken, 

årsakstolkning, moralsk evaluering eller en løsning for det spesifikke temaet (Entman, 1993, s. 

52; Entman, Matthes & Pellicano, 2009). Gjennom tolkningsrammer belyser man deler av et 

tema, som i seg selv blir subjekt i formidlingen, og dermed løfter noe frem. Å løfte noen sider 

fram har flere fordeler for mediene. Blant annet gjør det saker enklere å identifisere seg med, 

huske og å lese (Entman, 1993, s. 53). Gjennom utvelgelsen av noen perspektiver velger man 

også vekk andre sider, og tolkningsrammer knyttes dermed opp til priming. For mediene 

handler det om hvordan de rammer inn virkeligheten og hvordan dette påvirker og sprer ulike 

maktsyn og ideologiske måter å se virkeligheten på. Videre hva medienes innhold egentlig 

representerer (Strömbäck, 2004, s. 41).  

 

Når journalister selv tar i bruk tolkningsrammer handler det om å ha en veileder i 

informasjonsprosessen, for å takle mengder med informasjon (Entman, Matthes & Pellicano, 

2009, s. 179). Tolkningsrammene for mediene knyttes opp til hvordan de problematiserer 
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politisk stoff, hvilke årsaker de peker på og hvilke løsninger de foreslår. Problemer som trekkes 

frem og hvordan et tema settes sammen til en helhet er videre med på å forme publikums 

forståelse av saker og leder oppmerksomheten deres mot ulike aspekter (Aardal et al., 2004, s. 

23). Ettersom det er en korrelasjon mellom tolkningsrammer i mediene og publikums 

bedømmelse av politikere er det viktig hvordan virkeligheten og politikere blir fremstilt 

(Strömbäck, 2000, s. 213-214).  

 

Et spørsmål om hvem som leder dansen kan derfor være: hvem har makt til å påvirke i prosessen 

til nyhetsproduksjon og medienes dagsorden, og hvem har makt til å påvirke innholdet og 

tolkningsrammene (Strömbäck & Nord, 2006, s. 149). Spørsmålet jeg forfølger videre i denne 

oppgaven er hvilken betydning sosiale medier har for forholdet mellom politiske journalister 

og politikere.  

2.3 Sosiale medier 
Begrepet sosiale medier omfatter mange ulike medier og kommunikasjonsformer. Det 

inkluderer alt av internettbaserte tjenester som tillater at mange snakke med mange, uten at det 

er et tydelig skille mellom produsent og konsument (Aalen, 2015, s. 16). Likevel kan man, når 

denne studien gjennomføres si at det man ofte sikter til med begrepet sosiale medier, er det som 

innen forskning defineres som Social Networking Sites. Dette har en klar definisjon og må i 

følge D. M. Boyd og Ellison (2007) oppfylle tre kriterier: 1) Brukerne har en egen profil, skap 

selv, andre eller systemet. 2) Brukerne kan lage en liste over relasjoner (venner, følgere eller 

lignende). Listen er synlig for andre og hypoerkoblet (klikkbar link, som fører deg til ens profil). 

3) Brukerne kan konsumere, produserer og/eller interagere (likes, kommentarer og lignende) 

med nyhetsstrømmer av brukergenerert innhold.  

 

En mye brukt måte å forstå sosiale medier på er nettopp disse innebygde 

«handlingsmulighetene» man har gjennom profiler, vennelister og kommunikasjon (D. Boyd, 

2011). Aktører på sosiale medier har to måter å knytte seg til hverandre på. Synkrone relasjoner 

er gjensidige for eksempel gjennom venneforespørsler hvor man må «godta» relasjonen. I 

asynkrone relasjoner kan en bruker følge en annens aktivitet, uten godkjenning (Aalen, 2015, 

s. 20). I relasjon til politikere kan sosiale medier virke som en enveis kommunikasjonskanal, 

selv om de vanligvis anses som dialogrettede. Benkler (2006) og D. Boyd (2014) mener sosiale 



28 

 

medier har gjort at vi lever og kommuniserer i nettverksoffentligheter. Det er både steder og 

fellesskap av mennesker som oppstår når mennesker, teknologier og nye brukerpraksiser møtes. 

Særlig er det de interaktive aspektene med sosiale medier som er nytt, der mange kan diskutere 

og dele med mange samtidig (Kalsnes & Larsson, 2015, s. 220). Det kan bety et skifte der man 

tidligere oppsøkte steder for å få informasjon, slik som politiske journalister oppsøker 

Stortinget, nå kan skiftes ut med diskusjoner på Twitter. Flere tar også til ordet fordi man mener 

diskusjoner på sosiale medier nå er langt foran hva de er i virkeligheten, og derfor er det 

viktigere å være tilstede der (Broersma & Graham, 2016). Manuel Castells (2013) mener at 

med digitaliseringen av kommunikasjon forsvinner det tydelige skillet mellom massemedienes 

kommunikasjon og andre former for kommunikasjon. Det medfører til at vi nå driver med mass-

self-communication. Det er en prosess av interaktiv kommunikasjon, som potensielt kan nå et 

stort publikum, men der produksjonen av meldinger og budskap er egengenerert, innhentingen 

av budskapet er selvstyrt og mottakelsen av innholdet også er selvvalgt. 

 

I tillegg til å være et medium, gjør sosiale medier det mulig å danne, institusjonalisere og utvide 

nettverk (Enjolras et al., 2013, s. 21). Det gir helt nye muligheter til samhandling, utveksling 

og kommunikasjon. Det er viktig å forstå at det blander teknologier når de kombinerer digitale 

medier (video, lyd og tekst) og informasjonsteknologi (datamaskin, telefon, internett). Mens 

tradisjonelt medieforbruk er passivt, er informasjonsbruk på sosiale medier aktivt med en 

mulighet til informasjonsdeling. Sosiale medier har også ført til debatt om kombinasjon av 

handlingsmuligheter og teknologier forsterker mediekonvergensen, når medieforbrukere selv 

blir en del av både innholdet og produksjonen. Handlingsmulighetene gjør det mulig å 

produsere innhold på en desentralisert måte, samt å endre eksisterende informasjon og innhold. 

På denne måten er fremveksten av sosiale medier en del av en større utvikling der 

forutsetningene for kommunikasjon og spredning av informasjon endres grunnleggende 

(Enjolras et al., 2013, s.23-24). Sosiale medier gjør avstanden mellom mennesker mindre, fordi 

organisatoriske og territorielle grenser kan overskride (Enjolras et al., 2013, s. 15).  

 

For å forstå hvordan sosiale medier er med på å forandre kommunikasjon må man forstå 

hvordan informasjon spres i nettverk. Her er det primært to effekter som gjør seg gjeldende. 

Den første er liten verden-effekten, som innebærer at det er enklere å komme i kontakt med 

andre mennesker (Enjolras et al., 2013, s. 26). Det kan gi en demokratiserende effekt, med på 

økt politisk deltakelse, tettere kontakt mellom politikere og velgere og at det muliggjør nye 
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fordeler for «underdogs» (Davis, 2019, s. 170; Kalsnes & Larsson, 2015, s. 222). Den andre 

effekten er rike-blir-rikere, hvor bruken av digital kommunikasjonsteknologi i politikken vil 

reflektere eksisterende maktforhold slik at politiske forskjeller blir forsterket, heller enn 

redusert (Kalsnes & Larsson, 2015, s. 222). I dag ser man at begge effektene skjer parallelt med 

både fordeler og ulemper. Mest tydelig er effekten som utfordrer den medierte offentligheten 

som gjør om på forholdet mellom publikum, medier og politikere (Davis, 2019, s. 187).  

 

Medieforskerne Marcel Broersma og Todd Graham mener sosiale medier bryter med 

tradisjonelle strukturer mellom de tre hovedaktørene i politisk journalistikk. Videre sier de at 

normaliseringseffekten bare delvis gjør seg gjeldene med sosiale medier. Det er fordi de mener 

at nettverkslogikken på sosiale medier er fundamentalt annerledes enn medielogikken som 

underbygger tradisjonell journalistikk (2013). Måten saker blir nyheter på handler ikke om 

informasjonsmonopol og distribusjonskontroll lengre, men heller om muligheten til å presse 

informasjon gjennom nettverk ved å overtale andre brukere til å dele, like osv. Det innebærer 

en forskyvning fra hvor nyheters kredibilitet og legitimitet tidligere har kommet fra plattformen 

og institusjonen som publiserer den, over til nettverksformen av kommunikasjon hvor 

legitimiteten og kredibiliteten kommer fra individuelle brukere som presser saker gjennom 

nettverket. Så selv om logikkene ligner hverandre, er de grunnleggende ulike (Broersma og 

Graham, 2016). Forskerne mener skillene og påfølgende legitimitet og autoritet som følger med 

aktørenes institusjoner oppløses dersom aktørene ikke klarer å overføre disse verdiene til 

nettverkskanaler samtidig som de kobler seg til hverandre. Aktørene er altså i stor grad 

avhengig av hverandre og andre (Broersma & Graham, 2016, s. 100). De tar også til orde for at 

sosiale medier bare delvis har en demokratiserende effekt. Selv om politikere er aktivt tilstede 

på sosiale medier, bruker de fleste sosiale medier til å holde seg selv oppdatert, uten å 

nødvendigvis komme i kontakt med politikere eller delta i debatter. Det illustreres for eksempel 

svært synlig på Twitter, som i utgangspunktet var en sosial nettverksside med «oppdateringer 

fra venner», men som nå har blitt et sted for nyheter og informasjon for bredden av publikum 

(Broersma & Graham, 2016).  

2.3.1 Politisk kommunikasjon og sosiale medier 

Som nevnt skjedde det en maktforskyvning fra politikken over til mediene etter løsrivelsen fra 

partipressen. Nå har vi også sett at sosiale medier potensielt kan endre grunnpremissene for 
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kommunikasjon og spredning av informasjon. For å forstå noen av mulighetene og utfordringer 

sosiale medier gir politiske journalister, og om det potensielt kan ligge en maktforskyvning i 

politikeres favør, er det relevant å forstå hvordan sosiale medier gjør seg gjeldende i politisk 

kommunikasjon.  

 

Tradisjonelt har man kunne dele politikeres mediekanaler i to: kontrollert og ukontrollert. De 

kontrollerte er medier hvor partiene selv har full kontroll som brosjyrer, reklamer og nettsider. 

De ukontrollerte er gjerne de tradisjonelle mediene. Sosiale medier gjør seg nå gjeldene for 

begge kanalene. Politikere har egne kontoer som er kontrollert av dem, i tillegg kan det være 

mengder med sider og kanaler som de ikke kontrollerer, men figurerer i. Hovedgrunnen for en 

inndeling som dette er å vektlegge hvordan medieteknologier som sosiale medier introduserer 

både kontrollerte og ukontrollerte kanaler for politikere. Hvor sosiale medier som kanal er både 

kontrollert og direkte til publikum. Man kan også se at mens de ukontrollerte mediene fortsetter 

som før med dekning og spredning av informasjon, har politikken fått en ny kanal som både 

presenterer nyheter og generell informasjon om dem, men på en mye bedre måte enn tidligere, 

og som er lettere tilgjengelig enn hva de har hatt tidligere (Karlsen, 2009). Sosiale medier gjør 

også plass til enda mer av det personlige i politikken, gjennom private profiler og at sosiale 

medier åpner potensielt opp for å nå ut til likt antall mennesker som mediene, men med 

selvdefinerte budskap (Karlsen & Enjolras, 2016; Karlsen, 2009). Da fremstår de letter som «en 

av folket», og bygger egen symbolsk verdi gjennom identifikasjon (Ekman & Widholm, 2015 

 
Medieteknologi Indirekte, ukontrollert Direkte, kontrollert 
Trykte medier  Uavhengige aviser (tradisjonelle 

medier) 
Partiaviser, pamfletter, 
avisreklame 

Etermedier (TV/Radio) Fjernsyns- og radionyheter TV-reklame, radioreklame, 
kinoreklame 

Digitale medier (IKT) Nettaviser, bloggere, sosiale 
medier 

Partier og politikeres nettsider, 
blogger. Sosiale medier. Reklame 
på sosiale medier.  

Tabell: Partienes kommunikasjonskanaler(Karlsen, 2009, 2015b). Sosiale medier er lagt til. 
 

Til tross for at sosiale medier åpner for at politikere kan bruke sosiale medier for direkte kontakt 

med velgere, er fortsatt fjernsyn og aviser dominerende kanaler, og betyr mest når velgere søker 

politisk informasjon (Karlsen, 2009, 2011). Det er også direktekontakten til velgerne som er 

hovedmotivasjonen for politikere til å bruke sosiale medier i bruk (Karlsen & Enjolras, 2016). 

Blant annet fordi verktøyet vurderes som bedre for å nå bredt ut og med eget budskap enn 
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statiske nettsider (Karlsen, 2011), og for å vise en mer personlig side av seg selv Karlsen & 

Enjolras, 2016). Samtidig viser undersøkelser at bare 15 % følger politikere i sosiale medier i 

2011 (Karlsen & Enjolras, 2016, s. 308). I 2012 har tallet steget til 17%. Slike tall står i kontrast 

til politikeres motivasjon, fordi det ser ut til at politikere ikke når så bredt ut, på tross av at 

mange mener det er en viktig grunn for å ta verktøyet i bruk (Enjolras et al., 2013).  

 

Flere tidligere undersøkelser har vist at innovative politikere får mer oppmerksomhet, både 

gjennom sosiale medier, og deretter av tradisjonelle medier. I Danmark viste Skovsgaard og 

van Dalen (2013) at ytringer fra politikere på sosiale medier blir bruk av journalister som kilde 

og sitater i nyhetssaker. Det samme fant Broersma og Graham (2013) i en studie av 

nederlandske og britiske journalisters bruk av politikeres innlegg. I sistnevnte undersøkelse ble 

det også funnet at de brukte innleggene ikke verifiseres, faktasjekkes eller følges opp. Ettersom 

innlegg på sosiale medier kan generere verdifull oppmerksomhet i tradisjonelle medier blir det 

avgjørende hvor innovative politikere er (Karlsen, 2011). 

2.3.2 Opinionsledere 

Til tross for kreativ bruk av sosiale medier, vil ikke Facebook eller Twitter alene nå bredt nok 

ut for politikere (Aalen, 2015). Kommunikasjon på sosiale medier går ikke nødvendig bare fra 

en sender til en mottaker, men flyter gjennom sosiale nettverk, som gjør at sosiale medier kan 

nå ut bredt. Hvis de som følger politikere på nett bidrar i spredning av politisk informasjon og 

driver politisk argumentasjon, vil dette være en viktig politisk målgruppe (Enjolras et al., 2013, 

s. 160).  

 

I de nå kjente studiene av Katz og Lazarsfeld (1955) under det amerikanske valget på 1940 

tallet, oppdaget de at mediene hadde liten betydning. Blant funnene viste det seg at velgere som 

hadde endret mening underveis i valgkampen, ofte gjorde det på grunn av andre personer og 

ikke mediene (Enjolras et al., 2013, s.159). På bakgrunn av dette oppstod tostegshypotesen, som 

vektlegger enkeltindividers rolle i en kommunikasjonsprosess. Budskap viser seg å ikke bare 

gå fra en sender til isolerte menige mottakere, men den videreformidles i sosiale nettverk 

gjennom opinionsledere. Opinionsledere er personer med mye kunnskap om spesifikke tema, 

kombinert med et høyt medieforbruk (Karlsen, 2015a, 2015b). De fortolker og 

kontekstualiserer budskap til mindre aktive deler av befolkningen (Karlsen, 2015a). Også i 
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nyere tid har Oskamp og Schultz (2005) vist at personlig kommunikasjon er overlegent bedre 

mediekommunikasjon når det gjelder holdningsdannelse (s. 198). I undersøkelser av Enjolras 

et al., (2013) og Karlsen (2015b) blir det tydelig at sosiale medier muliggjør en utvidelse av 

tostegshypotesen, ved at andres meninger blir synlige for den enkelte samtidig som man får den 

nye informasjonen gjennom nyhetsartikler. 

 

En undersøkelser av opinionsledere i norsk politikk, gjort av Karlsen (2015a) viser at sosiale 

medier bidrar til å skape nettverk der opinionsledere kobler seg på politikere og partier. 

Opinionslederne bidrar igjen til at politisk kommunikasjon sprer seg på sosiale medier (Karlsen, 

2015a). Rundt 70% av de som fulgte toppolitikere, og tre av fire av de som fulgte lokalpolitikere 

og partier var opinionsledere. I tillegg viste undersøkelsen at de som følger flere partier eller 

politikere også har flere venner på Facebook enn andre opinionsledere, og at de er hyppigere i 

kontakt med forbindelsene sine på sosiale medier. De har for eksempel oftere kontakt med 

venner, og skiller seg ut med hensyn til kontakt med politikere, journalister og andre offentlige 

debattanter. Opinionslederne var også mer aktive i form av deling, diskusjoner om politikk og 

samfunn, og i «offline» diskusjoner om politikk. Spesielt yngre får informasjon fra 

opinionsledere i sine nettverk, som taler for at plattformen blir viktigere og viktigere (Enjolras 

et al., 2013; Karlsen, 2015a). 

2.3.3 Sosiale medier og kilder 

Fremveksten av sosiale medier gjør at samtaler og intervjuer som tidligere foregikk ansikt til 

ansikt mellom politiske journalister og politikere, nå kan skje digitalt. Det kan foregå gjennom 

henvendelser over sosiale medieplattformer, eller ved at politikere unngår intervjuet og går ut 

med sitt budskap på sosiale medier. Politikere kan nå i stor grad produsere eget medieinnhold, 

samtidig som sosiale medier fratar journalistikkens informasjonsmonopol. Kommunikasjonen 

på sosiale medier er rask, effektiv og billig, og legger til rette for at politikere får kontroll over 

egen offentlige diskurs, og unngå kritisk gransking og spørsmål (Ekman & Widholm, 2015).  

 

For journalister betyr dette at de mister en mulighet under innsamlingen av informasjon, til å 

sjekke, verifisere, eller teste svarene gjennom oppfølgingsspørsmål spørsmål. Journalister kan 

på sin side også enklere ta i bruk politikeres ytringer fra sosiale medier, uten å være i direkte 

kontakt med kildene. En praksis som passer bra med et økt produksjonskrav og tidspress. Denne 
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«journalistiske krisen» gjør det også enklere for PR-rådgivere og politikere å få gjennom 

subsidiert innhold (Broersma & Graham, 2016).  

 

Chadwick (2013) mener vi i det hybride medielandskapet ser en gjensidig avhengighet mellom 

nye og gamle medielogikker som påvirker maktforholdet mellom politiske aktører, medier og 

borgere. Det krever at politikere kobler seg på de mange små nettverkene, siden det er 

vanskeligere å nå ut til massepublikum når sosiale medier består av små arenaer. Sosiale medier 

påvirker her også hvordan nyheter sprer seg. Journalister og politikeres bruk vil være 

avgjørende for hvordan dette utarter. Sosiale medier har andre logikker, dermed vil ikke 

strukturene og tradisjonelle medielogikker nødvendigvis være like gyldige på sosiale medier 

(Broersma & Graham, 2016, s. 100). Hvor det har vært mediene som så langt står for 

utvelgelsen av nyhetssaker, gjør nyhetsoppdateringer gjennom Facebook at utvelgelsen styres 

av hva personer i det sosiale nettverket deler og algoritmer (Hindman, 2015, s. 229). Hva som 

får folk til å like, dele og kommentere politisk innhold endres fortsatt, men gjennomgående ser 

man at innhold som skaper sterke følelser får mer oppmerksomhet. Man må altså knekke koden 

for sosiale mediers logikk og dets særpreg eller mekanisme (Klinger & Svensson, 2015). 

2.3.4 Politiske journalister og sosiale medier 

Å forstå hvilket forhold journalister har til sosiale medier er relevant for å få innsikt i muligheter 

og utfordringer knyttet til bruken for journalister, og dermed deres forhold til politikere. 

Journalister er i dag en av de mest entusiastiske brukerne av sosiale medier (Hermida, 2010, 

2012). I Norge fant Rogstad at blant journalistene i Stortingets presselosje, bruker flertallet, 

mellom 52 – 64%, både Twitter og Facebook hele dagen, eller flere ganger daglig (2014). 

 

Det finnes en rekke argumenter for hvorfor journalister skal være tilstede på sosiale medier. 

Først, for den kommersielle siden handler det om å generere mer lojalitet til produksjon og nå 

bredere ut. Den andre siden handler om at det er en del av journalisters jobb å være tilstede 

(Aalen, 2015). Flere forsker har funnet spesielt fire måter journalister bruker sosiale medier 

hyppigst: spre nyheter, markedsføre nyheter, etablere relasjoner med nyhetskonsumenter og 

som et verktøy for å rapportere og nå ut til nye kilder på. Forskerne trekker også frem spesielt 

fire bruksområder for bruken av Twitter i politisk journalistikk. For det første får journalister et 

enda mer personlig innblikk i kilder liv. De kan bruke sosiale medier til å holde seg oppdatert, 
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lete tilbake i tid etter meninger og erfaringer. I tillegg tillater det å finne passende sitater fra 

kilder som ellers ikke er tilgjengelig annet enn på Twitter (Broersma & Graham, 2013). Vi vet 

fra før at kilder må være både kunnskapsriktig og passe inn i et medietidperspektiv for å være 

attraktiv for journalister (Gans, 1980). Deretter brukes sitater fra Twitter til å «krydre» nyheter, 

og det gjør det mulig å legge til en eller flere kilder i saker, og dermed være innenfor det 

journalistiske premisset om flere uavhengige kilder. I tillegg gir sosiale medier et personlig preg 

til en sak eller et tema, og det er enklere å finne det gjennom søkeverktøy på de ulike 

plattformene. Sosiale medier gir også utvidet informasjonstilfang, som er spesielt verdifullt for 

å få kontekst i saker og utviklinger (Bruns, 2018). Meninger blir også liggende i kanalene, og 

man kan derfor lete seg tilbake til dem. Slik bruk passer inn i allerede personifiserte 

medierammer når innlegg fra politikere blir en blanding mellom massekommunikasjon og 

personlig dagbok (Broersma & Graham, 2013, s. 460; Hermida, 2010).  

 

Forskerne mener at innlegg på sosiale medier i seg selv kan bli nyhetssaker, og sosiale medier 

fungere på den måten som «idébank». Det kan ifølge forskerne også gjør at politikere og andre 

kilder bruker sosiale medier i et forsøk på å selge inn egne idéer og budskap (Broersma & 

Graham, 2013). Et annet interessant funn av Broersma og Graham var at hele sitater av 

politikere ble tatt i bruk uten noen gang å ha vært i kontakt med dem, av journalister uten å 

redigeres (2013). Det effektiviserer journalistikken, men konsekvensen av en slik bruk av 

ytringer kan være økt skrivebordsjournalistikk. Idéer og sitater fra sosiale medier sparer 

journalister for tid, samtidig som det å rapportere fra sosiale medier oppleves mer som et «sted» 

enn hva andre statiske sider på internett gjør, og dermed legitimerer bruken (Broersma & 

Graham, 2012, s. 407; Aalen, 2015, s. 157). 

 

Den raske tilgangen til opinionsklimaet er en stor fordel for journalister, og gjør at internett i 

seg selv fungerer som en kilde med innvirkning på de tradisjonelle mediene, i lys av et 

intermedialt agendasetting-perspektiv (Lee, Lancendorfer & Lee, 2005). I senere tid har det vist 

seg å være utfordrende med usikkerhet rundt informasjon som spres fordi den kan være påvirket 

(Bruns, 2018, s. 201). Sosiale medier er også med på å gi et nærmere innblikk i privatlivet til 

mennesker, samtidig som det gjør det «enklere» å ta kontakt og få kommentarer fra «riktige» 

kilder (Gans, 1980), som kanskje ellers ikke er tilgjengelig, og som man i utgangspunktet ikke 

visste om (Broersma & Graham, 2012, s. 460). Gjennom sosiale medier utvides altså 

kildetilfanget, som gir et utvidet perspektiv i saker. Det kan gjøre nyheter mer mangfoldig 
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(Broersma et al., 2013, s. 461; Bruns, 2018). Medieforskeren Axel Bruns (2018, s. 195-198) 

problematiserer likevel kilde-perspektivet på sosiale medier. På den ene siden kan det gjøre det 

enklere å finne og å komme i kontakt med kilder, og for kilder til å ta kontakt. På den andre 

siden mener han at det ikke er en automatikk i et bredere kildeutvalg og representasjon, fordi 

journalister på sosiale medier trolig ender opp med å følge og være venn med det samme 

nettverket de har i virkeligheten. Et nettverk som trolig allerede er «topptungt». Flere 

undersøkelser viser at normaliseringen av nettverket gjelder for journalister og deres bruk av 

sosiale medier (Bruns, 2018, s. 196; Revers, 2014). En fordel med et slikt nettverk kan likevel 

være at gjennom journalisters markedsføring av seg selv i sosial medier bidrar til at politikere 

kan ta kontakt på bakgrunn av felles interesser i tema eller saker (Bruns, 2018, s. 196) 

 

Broersma og Graham har gjort flere studier om journalistikk og sosiale medier. Her har du blant 

annet funnet at journalisters bruk av Twitter under valget i Nederland og Storbritannia hadde 

økt. I tillegg fant de at bruken av innlegg fra politikere på Twitter som kilde i nyheter hadde en 

jevn økning mellom 2007 til 2011 i de samme landene (Broersma & Graham, 2012, 2013). De 

mener at sosiale medier, slik utviklingen har vært frem til nå, vil påvirke forholdet mellom 

journalister og politikere. Dersom politikere utnytter muligheten til å forbigå massemediene 

gjennom sosiale medier, og journalister til en viss grad tillater dette, hopper man rett over 

forhandlingene mellom aktørene. Det er dette stedet hvor journalister tidligere har verifisert og 

stilt kritiske oppfølgingsspørsmål til utsagn fra politikere. Når slike faktorer forsvinner og 

erstattes med sosiale medier er det videre grunn til å stille spørsmål om maktbalansen mellom 

dem, og om tyngden kanskje står i fare for å tippe mot politikere igjen (2012;2013;2016).  

 

En senere studie av Brems, Temmerman, Graham og Broersma (2017) viser at journalister 

brukte sosiale medier mer til dialog enn publisering, som kan indikere en endring fra 2012/2013. 

En svensk undersøkelse pekte også på at journalister de senere årene har blitt mer skeptisk til 

egen tilstedeværelse på sosiale medier. Det å «finne den riktige kilden» er nedprioritert (Bruns, 

2018, s. 197; Djerf-Pierre, Ghersetti & Hedman, 2016, s. 858), som videre styrker et mulig 

endret forhold til sosiale medier de senere årene. Broersma og Graham har også i senere tid 

funnet at sosiale medier for journalister ikke har erstattet den personlige samtalen mellom 

journalister og kilder. Det politiske stedet de rapporterer fra, for eksempel Stortinget, og være 

nært det ekte nettverket, skaper en nærhet og et fellesskap som sørger for ekstra tips, saker, 

kommentarer og informasjon, man ellers ikke ville fått på sosiale medier (2016). I tillegg viser 
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noen studier nå at lukkede sosiale medieplattformer som ikke er synlig for publikum blir 

viktigere og viktigere for journalister. Her har politiske journalister og politikere kontakt 

utenfor offentligheten, og en plass hvor påvirkning kan skje (Bruns, 2018, s. 199).  

2.3.5 Politikere og sosiale medier 

Studier av hvordan politikere integrerer sosiale medier i sitt virke er fortsatt lite, men det kan 

se ut til at de tenderer mot å etterligne journalistiske metoder. De har utviklet er repertoar av 

praksiser og rutiner som er svært lik journalistiske. Det er også fem typiske funksjoner de tar i 

bruk (Lilleaker et al., 2011, Lilleaker & Vedel, 2013 i: Kalsnes & Larsson, 2015, s. 223). De 

fem funksjonene er 1) informere, 2) kommunisere, 3) markedsføre, 4) mobilisere, 5) sette 

agendaen. I denne studien er informasjon, kommunikasjon, markedsføring og agenda sentral.  

Som vist er et av de store potensialene med sosiale medier muligheten til å forbigå 

massemediene, og kommunisere direkte med velgere (Broersma & Graham, 2016; Karlsen, 

2009). Et gjennomgående funn i tidligere undersøkelser er likevel at politikere informerer 

fremfor å gå i dialog med publikum (G. S. Enli & Skogerbø, 2013; Klinger, 2013). Klingers 

(2013) undersøkelse av sveitsiske partiers bruk av sosiale medier viste at dialog var 

hovedmotivasjon, men at det likevel ble brukt som nok en kanal til å spre informasjon og 

propaganda. Det har gjort at hun mener politikere ikke har klart å tilpasse seg den nye logikken 

som følger med sosiale medier. Å være i dialog med velgere krever mye ressurser og tid, og det 

forutsetter i mange tilfeller at politiske partier gjør organisatoriske endringer (Karlsen, 2013). 

Ved å oppfordre til engasjement i for eksempel kommentarfeltet, kan man oppnå dialog, men 

på grunn av stor pågang oppstår det relativt ofte en ubalanse i forventninger. Dette kan slå 

tilbake på politikere i form av skuffelse og lavere engasjement fra brukere (Lüders, Følstad & 

Waldal, 2014). Mangel på kontroll er nok en av årsakene til at politiske aktører foretrekker å 

informere, heller enn å kommunisere gjennom dialog på sosiale medier (Stromer‐Galley, 2000).  

 

Gjennom kontrollert spredning av eget budskap, og økt fokus på personifisering, har sosiale 

medier vist seg å være godt egnet til å bygge image og drive markedsføring (Kalsnes & Larsson, 

2015). Enli & Skogerbø (2013) har også funnet at på tross av dialog som hovedmotivasjon, 

preges bruken av å rette fokuset mot seg selv og sitt kandidatur, men på en personlig måte i 

forhold til hva de gjør ovenfor redaksjonelle medier. I den samme undersøkelser kom det fram 

at stortingspolitikere ofte fikk bedre respons når de delte innhold av privat karakter, enn når de 
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formidlet politikk (2013) En av de mest slående karakteristikkene av sosiale medier er det 

utydelige skillet mellom personlig og massekommunikasjon. Meningen bak for eksempel en 

twittermeldinger kan være å skape en slags dagbok eller en massepublisering. Siden sosiale 

medier er både privat og offentlig i sin karakter, kan det enkelt kombinere personlige nettverk 

eller markedsføring for et stort publikum med en «personlig» beskjed (Dijk, 2006).  

Flere empiriske studier fra ulike vestlige land har vist at sosiale medier har en evne til å påvirke 

den offentlige agendaen, og da særlig i samspill med tradisjonelle medier (Broersma & Graham, 

2012, 2013; Ekman & Widholm, 2015; Hermida, 2010).  

 

I et demokratisk perspektiv er det naturlig å gjøre en avveining mellom relevant politisk 

informasjon og partipropaganda. Derfor er det også viktig med en oversikt som kan si noe om 

partiers velgere føres bak lyset, gjennom ensidig positiv omtale av egen politikk fra politikere 

eller om politikeres bruk av sosiale medier kan være med å utjevne informasjonen samfunnet 

får, sett i lys av kritikken rettet mot medier om å være for opptatt av veddeløpsperspektiv og 

debatter, og for lite opptatt av sak (Karlsen, 2009). Karlsen (2009) peker på at så lenge partiers 

kontrollerte kanaler ikke erstatter andre uavhengige kanaler og medier, som i første omgang er 

lite tenkelig, tilbyr disse en direkte kilde til partienes politikk, som supplerer journalistisk 

formidling. Slik sett kan partienes nettsider styrke demokratiet. At journalister også må følge 

med på disse nye informasjonskanalene må også kunne sees på som en del av 

samfunnsoppdraget. Det vil derfor også være relevant å forstå hvordan politiske journalister 

vurderer og opplever politikeres bruk av sosiale medier. Dersom ingen følger med politikere på 

sosiale medier kan det ubemerket forekomme propaganda. Noen undersøkelser finner tydelig 

at politikere bruker sosiale medier til å forbigå mediene og manipulere journalister, 

kommunisere ut sitt budskap og sette dagsorden. Når sosiale medier brukes effektivt kan det se 

ut til å ha god effekt for dem, gjennom å ha økt kontroll over og når deres budskap skal ut. Når 

de publiserer strategisk tiltrekker de seg gjerne journalisters oppmerksomhet, og når dermed ut 

i bredden også, med sitt uredigert budskap (Broersma & Graham, 2016). 



38 

 

3 Metodisk tilnærming 

3.1 Innledning  
I dette kapittelet vil de metodiske aspektene og fremgangsmåtene i forskningsprosjektet 

diskuteres. Jeg starter med å redegjøre for valg av kvalitativt intervju som metode for 

datainnsamling. Videre vil overveielser gjort i forbindelse med utvalg, forberedelser og 

innsamling av data bli belyst. Deretter følger en beskrivelse av analyseprosessen av innsamlet 

empiri for å sørge for at undersøkelsen er så transparent som mulig. Avslutningsvis gjør jeg en 

evaluering av metodiske kvaliteter og etiske perspektiver hvor kritiske refleksjoner av eget 

arbeid inkluderes.  

 

I denne oppgaven undersøkes forholdet mellom politiske journalister og politikere, sett i lys av 

sosiale mediers fremvekst. Sosiale medier har gått fra å være et ungdomsfenomen til å bli et 

massefenomen som i stor grad er integrert i vår daglige kommunikasjon (Enjolras et al., 2013, 

s. 19). Det inkluderer også journalister, politikere og partier. En utfordring for denne 

undersøkelsen, som ved andre undersøkelser av teknologiske fenomeners påvirkning på 

samfunnet er at utviklingen er dynamisk. For eksempel kan fenomener på sosiale medier være 

intens i noen måneder, avta, og siden dukke opp igjen. Den samme utvikling kan vi se på enkelte 

sosiale medie-plattformer. Samtidig er hver enkel plattform i stadig utvikling, så det denne 

undersøkelsen viser blir ikke nødvendigvis det samme som på et senere tidspunkt.  

 

Fordi formålet med studien er å undersøke hvordan sosiale medier kan spille inn i relasjonen 

mellom politiske journalister og politikere har jeg valgt en kvalitativ tilnærming (Grønmo, 

2004, s. 263). Tilnærmingen åpner for en helhetlig forståelse, og utvikling av ny kunnskap 

gjennom beskrivelser og fortolkninger. Delvis skjer denne fortolkningen i lys av en større sosial 

kontekst, dels ved at de empiriske tendensene drøftes i forhold til tidligere forskning og tidligere 

teorier. Gjennom en slik tilnærming unngår jeg også rene gjentakelser av tidligere bidrag fra 

andre forskere dersom det skulle bli tilfelle (Grønmo, 2004, s. 261)  

 

Analysen vil legge vekt på en helhetlig forståelse av en relasjon, gjennom fortolkning av 

bestemte fenomener og i lys av spesifikke kontekster (Grønmo, 2004, s. 373-374). Man må 

være bevisst på metodens, og dermed studiens kvaliteter, begrensninger, pålitelighet og 
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fyldighet. Dette kan innebære spørsmål om hvordan undersøkelsen ble gjennomført, valg som 

er tatt, på hvilke tidspunkter, hvordan informanter ble rekruttert og hvilke problemer som 

oppstod underveis (Østbye, Helland, Knapskog & Larsen, 2013). 

3.2 Kvalitative intervju 

Kvalitative forskningsintervju er godt egnet som metode for å undersøke meninger, holdninger, 

erfaringer, og hvordan tema ser ut fra informantenes ståsted (Tjora, 2017, s. 114). Metoden 

egner seg til innsamling og analyse av data knyttet til mennesker oppfatning, vurderinger og 

virksomhet (Østbye et al., 2013, s. 101), og er godt egnet når man ønsker å gå i dybden 

(Thagaard, 1998, s. 55, 79). Intervjuer tillater også oppfølgingsspørsmål for å utdype, bekrefte, 

avklare eller supplerende, for eksempel, tidligere forskning (Østbye et al., 2013, s. 103).  

 

Brinkmann og Kvale mener at kvalitative intervjuer forsøker å få fram betydningen av folkets 

erfaringer og å avdekke deres opplevelse av verden (2015, s. 27). For denne undersøkelsen er 

det viktig å få en dyptgående innsikt i et spesifikt fenomen, som gjøres best gjennom intervjuer, 

siden formålet ikke er å samle inn data som kan telles, men å få informanters livsverden 

gjennom ord (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 48-52). Det er altså en rekke fordeler med 

kvalitative intervjuer som gjør at denne metoden egner seg best til å besvare problemstillingen 

i denne undersøkelsen.  

 

Overordnet hadde jeg noen hovedmål med intervjuene. For det første ønsket jeg å finne ut av 

hvordan sosiale medier mulig kan virke inn i informantenes daglige virke. For det andre ønsket 

jeg en innsikt i hvordan de samme personene vurderer muligheter og utfordringer relatert til 

deres yrke, spesielt vurderinger av politikere og bruk av sosiale medier. Dette for å se om det 

virker inn på journalisters arbeid igjen. Dataen er hentet fra et lite antall kilder, men i et intervju 

dekker man ofte veldig mange aspekter (Østbye et al., 2013, s. 22). Et lite utvalg, kan vise 

tendenser, og gi verdifull kunnskap om spesifikke tema (Kvale, 1997, s. 161). På tross av få 

kilder er det til gjengjeld en krevende metode da forberedelses- gjennomførings- og 

etterarbeidsfasen innebærer mye arbeide (Østbye et al., 2013, s. 104). Det gjorde seg gjeldene, 

med over 30 timer transkribering, og 110 sider transkribert tekst fra intervjuer.   
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3.3 Valg av informanter  

Når man bruker kvalitative metoder er ikke hensikten å fastslå i hvilken grad et 

forskningsprosjekt er representativt og generaliserbart, men å oppnå en forståelse av 

dynamikken som finnes i konteksten som studeres (Østbye et al., 2013, s. 124). Resultatene fra 

denne studien baseres på et strategisk utvalg på ti informanter. Det empiriske materialet i denne 

undersøkelsen består av intervjuer fra et utvalg, foretatt gjennom strategisk utvelgelse, som ut 

i fra teoretiske og analytiske formål er mest relevant og interessant  (Grønmo, 2004, s. 89). Her 

ønsket jeg sentrale politiske journalister og startet derfor tidlig i prosessen å undersøke hvilke 

informanter som kunne bidra til å belyse undersøkelsen problemstilling. For å få et mindre 

utvalg ble det lagt vekt på informantenes erfaring, kunnskap, og aktualitet. Formålet med 

studien er å skape en helhetlig forståelse for en spesifikk relasjon kombinert med utvikling av 

ny kunnskap. For å gjøre dette er avgrensning sentralt (Grønmo, 2004, s. 84).  

 

Innledningsvis ble det bestemt at jeg kun ønsket å bruke informanter fra riksdekkende medier, 

hvor valget falt på VG, NRK, Dagbladet, Aftenposten, og DN. Det finnes derfor ingen 

representanter fra lokalpressen. Det kan tenkes at forholdet mellom lokale politikere og lokale 

journalister har en annen karakteristikk, enn hva politiske journalister har med politikere på 

Stortinget. Oslo må også ansees som hovedkontor for politisk styring, ergo er muligheter for 

kildeomfang et annet enn lokalt. For å få uttømmende innsikt over sammenlignbar informasjon 

var det derfor nødvendig å velge en av delene, lokalt eller nasjonalt (Grønmo, 2004, s. 110). I 

tillegg ønsket jeg en viss innsikt i om situasjonen varierte mellom ulike medier. Derfor består 

også utvalget av journalister fra podcast, radio, TV og tekst. Det finnes både fordeler og ulemper 

ved en strategisk utvelgelse. Fordelene handler om en sterk kontroll og oversikt når man velger 

ut, og baksidene gir stor sjanse for utvalgsskjevheter (Tansey, 2007, s. 769). Utelatte aktører 

kan senere gi helt andre funn. Når målet likevel ikke er å generalisere funnene til en større 

populasjon, mener jeg at de valgte informantene, på bakgrunn av deres erfaringer, gir et 

empirisk material av en slik kvalitet at de gir tilstrekkelig grunnlag for tolkning og analyse. Det 

var forventet at informantene hadde kjennskap til sosiale medier og politikeres bruk.  
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3.3.1 Informantene  

Det finnes ikke egne metoder for å si noe om hvor stort et utvalg bør være, men et kriterium er 

at utvelgelsen kan avsluttes når nye enheter i utvalget ikke tilfører noe ny og vesentlig 

informasjon (Grønmo, 2004, s. 89). Brinkmann og Kvale har også pekt på at det er en fordel i 

kvalitative intervjuer å ha mindre antall, og heller bruker tid på å forberede, gjennomføre og 

analysere (2015, s. 148)  

 
Sentralt for utvelgelsen står også tidsaspektet for egen tidsplan og gjennomføring av 

undersøkelsen. Som nevnt krever kvalitative intervjuer mye tid både før, under og etter, så selv 

om intervjuer i utgangspunktet kan vare i flere timer, må man være oppmerksom på kapasitet 

man har til å bearbeide informasjonen. I tillegg er det viktig å ta i betraktning informantenes 

tidsbruk og respektere deres tid, kombinert med informasjonsbehovet (Grønmo, 2004, s. 163). 

Utvalget for dette prosjektet ble en kombinasjon av sentrale journalister med relevant erfaring 

som kan si noe overordnet om situasjonen. Felles for alle, uavhengig av stilling, er at de tilhører 

en politisk redaksjon i sine respektive mediehus.  

 
Tjora (2017, s. 145) mener at i de fleste tilfeller representerer informanter seg selv, men at de 

også kan representere et syn eller en posisjon (2017, s. 145). Informantene i denne studien har 

flere tilleggsfaktorer. Dette kan være nåværende eller tidligere verv, status hos befolkningen 

eller er aktuell erfaring for denne studien. Slike egenskaper er med å gi informantene et 

overblikk og innsikt i eget virke, og i bransjen. En styrke blir derfor at informantene sitter på 

en stor kunnskap, nettverk og medieressurser (Allern, 2001).  

Disse ti journalistene fra ulike mediehus ble intervjuet i forbindelse med denne studien: 

Navn Rolle Mediehus/ medium Intervjuet 
Eva-Therese Grøttum Nyhetssjef VG, politikk og samfunn 03.12.2019 

Aslak Eriksrud Kommentator TV2 03.12.2019 

Astrid Randen Programleder  NRK, Politisk kvarter 18.11.2019 

Marie Melgård Journalist VG 03.12.2019 

Lars M. Glomnes Programleder Aftenposten, Aftenpodden 09.12.2019 

Tore Gjerstad Journalist DN 15.11.2019 

Thomas Spencer Journalist Aftenposten 15.11.2019 

Magnus Takvam Kommentator NRK 18.12.2019 

Mats Rønning Politisk avdeling Dagbladet 02.12.2019 

Fredrik Solvang Programleder NRK, Debatten 03.04.2020 
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3.3.2 Semistrukturert intervju av eliter 

Intervjuene ble utformet som et semistrukturert intervjuer. Med en slik utforming kan man stille 

med en godt forberedt intervjuguide, samtidig som formen tillater fleksibilitet og rom for 

oppfølgingsspørsmål (Østbye et al., 2013, s. 105). Målet med intervjuene er den fri, uformelle 

samtalen med utgangspunkt i forskerens empirisk baserte kunnskap, hvor man håper å oppnå 

refleksjon rundt tema fra informantene (Tjora, 2017, s. 158-159). Tjora kaller 

intervjusituasjonen for intersubjektiv, og peker på at refleksjonene som framkommer er 

avhengige av dette møtet mellom forsker og deltaker. Målet med intervjuet er å skape en 

noenlunde fri samtale, knyttet til forhåndsbestemte temaer som er valgt av forskeren (Tjora, 

2017, s. 31).  

 

Før intervjuene utformet jeg en intervjuguide. Den bestod av tema, underpunkter og spørsmål 

som oppfordrer til utdypning av hvert av temaene (Johannessen, Christoffersen & Tufte, 2016, 

s. 149). Guiden fungerte som rettesnor for meg, men må samtidig være spesifikk nok til at jeg 

fikk informasjonen jeg trengte underveis. Intervjuguiden ble utformet så enkel som mulig, hvor 

korte, åpne spørsmål og ordlegging var enkel og presis. Det er også viktig for meg å stille 

konkrete spørsmål, og unngå flere spørsmål i ett (Johannessen et al., 2016, s. 154). Ved å følge 

Tjoras dybdeintervjustruktur (2017, s. 147), i tillegg til at jeg fikk prøvd ut intervjuguiden på 

to venner, samt gjennom veiledningstimer, fikk jeg tilbakemeldinger og utarbeidet den endelige 

intervjuguiden (Dalen, 2004, s. 34).  Etterhvert som intervjuene modnet i gjennomføringen ble 

jeg også mindre avhengig av intervjuguiden (Tjora, 2018, s. 158). Da ble det rom for mer aktiv 

lytting og oppfølgingsspørsmål som bidrar til å bekrefte og utdype kunnskapen jeg fikk, samt 

at jeg kunne vise forståelse og trygghet ovenfor informantene (Østbye et al., 2013, s. 103). For 

hvert intervju kom det også ny kunnskap til, som tillot meg å teste deler av den nye kunnskapen 

fra en informant hos den neste, og dermed kvalitetssikre. Lydopptak under intervjuene frigjorde 

meg også fra å måtte huske hva som ble sagt eller ta notater, og dermed muliggjorde å være 

tilstede i samtalen (Tjora, 2017, s.166, Brinkmann & Kvale, 2015, s. 205). Lydopptakene ble 

gjort på to instrumenter, for å slippe oppstyr dersom det oppstod tekniske problemer på ett av 

instrumentene (Tjora, 2017, s.167). Rett etter intervjuene ble lydopptakene lagret i en 

passordbeskyttet mappe i OneDrive gjennom UiOs server, for å unngå tap.  
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Intervjuene mine bestod også i stor grad av det som kan kalles elitekilder. Disse kan ha 

forskjellige trekk som gjør de til nettopp det, men her er det spesielt deres kjennskap til 

intervjusjangeren, og arbeid med den som er avgjørende (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 171-

172). Det vil si at informantene er godt trent i å uttrykke seg muntlig og svare på spørsmål, og 

kan til og med forberedte «talking tracks». Det er faste og kjente svar på spørsmål som kan 

være utfordrende å omgå. Mediebransjen er presset, derfor kan tenkes at informantene har et 

behov for å «forsvare» sitt eget yrke gjennom å underdrive sosiale mediers effekt. At de er kjent 

med intervju som sjanger gjør det også utfordrende når de ønsket å ta regi over intervjuet, og 

vekk fra spørsmål de ikke ønsket å svare på, men heller mot de var opptatt av. At intervjuene 

tidvis sporet av er utfordrende av flere grunner. Spesielt fordi tid er begrenset og det er 

vanskelig å vite når jeg kan avbryte informanten. At makt og påvirkning også krasjer med 

journalistikkens objektivitetsideal kan også sette journalister i en ubehagelig situasjon, hvor det 

er enklere for dem å unngå deres innflytelse, enn å åpent reflektere over det (Vliegenthart & 

Skovsgaard, 2017, s. 87).  

 

Informantene er også svært kunnskapsrike innen sitt felt som gjør det viktig at forskeren har 

god kunnskap om temaet og er på samme nivå i intervjuet (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 172). 

Utdanning og erfaring gjør at jeg til et visst nivå har kunnskap innen området, med det kan ikke 

sammenlignes med informantene. Journalistisk teori og journalistisk praksis er tidvis to 

forskjellige ting derfor var det viktig å respektere deres håndverk. Helt fra starten var jeg også 

klar på at informantene ikke skulle være anonyme. Gjennom arbeidet deres er ingen av 

informantene er anonyme, snarere tvert i mot, kombinert med at problemstillingen i liten grad 

ber om sensitiv informasjon. Jeg ble likevel enig med noen av informantene at de kunne motta 

sitatsjekk dersom deres sitater ble tatt i bruk i oppgaven. 

3.4 Gjennomføring av kvalitative intervjuer 

Innledende kontakt med informantene skjedde over e-post, utformet med spørsmål om 

deltagelse og enkel informasjon om hva deltagelse krevde av dem, etterfulgt av informasjon om 

prosjektet. Videre la jeg med utfyllende prosjektskisse, og samtykkeskjema, som vedlegg. Jeg 

forsøkte også å formulere det som et spennende prosjekt slik at informantene fikk inntrykk av 

at det var et viktig og relevant tema å forske på, og at deres bidrag gjør studien interessant 
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(Grønmo, 2016, s. 170). Jeg gjorde det også klart for journalistene hva som var forventet av 

dem, spesielt når det kom til tid, og kanskje enda mer hva som ikke var forventet dersom de 

aksepterte forespørselen. Kilder og kildevern står sterkt i journalistisk etikk, og jeg vurderte det 

som lønnsomt å ekskludere alle misforståelser om hva det var forventet å svare på. For eksempel 

gjorde jeg det tydelig at det ikke var et mål å dele informasjon og meninger som skader deres 

legitimitet og objektivitetsideal. Jeg anså det ikke som hensiktsmessig å dele spørsmålene på 

forhånd, da det er en oppfordring til ferdigutfylte svar.  

 

De fleste respondentene svarte umiddelbart ja til deltagelse. Noen måtte jeg purre på, mens to 

fikk jeg aldri svar fra. I forkant hadde jeg laget en liste med alternativer til første utvalg, så da 

gikk jeg med den som utgangspunkt og fikk raskt svar. En av informantene var i tvil om han 

kunne delta uten at det skadet hans rennommé, men etter å ha forklart prosessen, og tilbud om 

sitatsjekk ble han med. Oppfølgingsvis ble det avtalt tid og sted for intervjuene. Alle 

journalistene arbeider i Oslo, og jeg tilbød jeg meg å møte opp hos dem, noe som ble godt tatt 

i mot. Det gjør det også enklere å finne rolige omgivelser med tanke på bakgrunnsstøy.  

 

En utfordring som dukket opp flere ganger var informanter som utsatte på kort varsel grunnet 

haste-nyhetssaker som dukket opp. Dette skjedde ved flere anledninger, og jeg mistet en av 

informantene helt i en slik prosessen, fordi han avlyste så mange ganger at han selv gav opp. 

En av informantene stoppet også å svare på mail etter å opprinnelig ha takket ja til å delta. 

Denne informanten ble vurdert som så relevant for problemstillingen at jeg bestemte meg for å 

gi det flere forsøk. Blant annet kontaktet jeg han gjennom sosiale medier som ga resultater. Da 

jeg omsider fikk avtalt tidspunkt for intervju, lukket landet ned på grunn av Covid-19. Det var 

en periode med enda travlere hverdager for journalister, så intervjuet gjort gjennomført på 

telefon. Alle intervjuene ble gjennomført mellom 15. november 2019 og 3. april 2020.  

 

Samtidig som jeg var fleksibel og imøtekommende hele veien, hadde alle informantene takket 

ja til å delta, og de var godt informert om prinsippene som lå til grunn. Dette inkluderte åpenhet 

og bruk av navn, lydopptak, en time til intervju, og at de ikke fikk spørsmålene på forhånd. 

Flere av informanten forsøkte å justere på disse underveis, spesielt tidsaspektet. Her valgte jeg 

å alltid foreslå en løsning på problemet, uten å føye meg. I retroperspektiv ser jeg at dette ble 

godt mottatt og at det gav meg et bedre utgangspunkt for å bli møtt med gjensidig respekt.  
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Jeg startet alle intervjuene med å gjenta spørsmål om tillatelse til å ta opp lyden, og å forklare 

prosjektet på nytt da flere av informantene hadde ikke lest informasjonen de hadde fått. 

Informantene måtte også signere samtykkeskjema. Selve intervjuet hadde en varighet på ca. 50 

minutter, og informantene hadde stor frihet til å formulere egne svar. Til sammen utgjorde 

intervjuene 469 minutter med opptak, så omfanget ble stort. Alle spørsmål fra intervjuguiden 

ble stilt i alle intervjuer, men etterhvert som informantene forklarte seg og jeg ble kjent med 

spørsmålene, fokuserte jeg mer på å stille spørsmål som var relevant i forhold til tema. Dette 

skapte en større sorteringsjobb etter intervjuene, men tilnærmingen gjorde samtalen mellom 

forsker og informant bedre (Østbye et al., 2013, s. 107). Underveis i intervjuet var det også et 

stort behov for å be informantene om å utdype eller forklare fenomener de opplevde. For 

eksempel var alle positivt innstilt til at politikere nå har en egen kanal ut til folket, uten at noen 

automatisk svarte på hvorfor det var positivt. En utfordring jeg møtte under selve intervjuene 

var at en av informantene mente sosiale medier ikke hadde noe å si i det hele tatt for journalister. 

Dette ble tydeliggjort med korte svar og latter, som ble en utfordring for samtalen. I ettertid var 

det likevel et intervju med relevant informasjon på grunn av det unike perspektivet.  

 

Etter hvert intervju noterte jeg ned inntrykk etter intervjusituasjonen. Slik notater kan gi en 

verdifull kontekst for senere analyse av transkriberingen (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 156). 

Spesielt la jeg vekt på hvilke tema jeg opplevde de selv mente var viktig utover min struktur, 

og hvorvidt jeg fikk inntrykk av at de snakket ut fra personlige perspektiv, eller som redaksjon, 

mediehus etc. For eksempel var de ansatte i VG svært opptatt av hvordan journalister forholdt 

seg til egen bruk av sosiale medier, som ble relevant etterhvert. Jeg visste også at ironi, 

sarkasme og humor kan være utfordrende å overføre når intervjuene skal transkriberes, så dette 

noterte jeg også (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 204).  

3.4.1 Transkribering 

Transkribering er oversettelse fra muntlig diskurs til skrevet (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 

204). I denne studien er det meningsinnholdet som står sentralt. Hvert intervju ble transkribert 

av meg da de aller fleste intervjuene var gjennomført. Ved hjelp av applikasjonen Transcribert+, 

og diktafon i Word kunne jeg sette ned hastigheten på lydfilene, og snakke de inn i Word. Det 

gjorde at jeg både fikk minsket den anbefalte tiden på fire til seks timer pr. intervju til to - tre 

timer, i tillegg fikk jeg transkribert alle intervju ordrett. Det ble etterstrebet å ta med hvert ytret 
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ord i transkriberingen, mens andre ting som pauser, gestikuleringer, tonefall og gjentakelse ikke 

ble fokusert på. Det er en stor fare å miste visuelle trekk ved en samtale når den transkriberes 

(Tjora, 2017, s. 175). Alle intervjuene ble transkribert på bokmål.  

3.4.2 Koding 

Koding av kvalitative data innebærer å avdekke generelle eller typisk mønstre i materialet. Ved 

å gå gjennom dataen får man en oversikt over spesielle tendenser og sammenhenger som 

kombineres med forskerens erfaringer og inntrykk fra datainnsamlingen (Grønmo, 2004, s. 

246). Det er viktig at kvalitative data behandles systematisk, og at analysen videre forankres i 

problemstillingen (Østbye et al., 2013, s. 128). Empirien må bearbeides, sorteres og gjøres om 

til data for å forstå empirien (Østbye et al., 2013, s. 129).  

 

For å få en bedre innsikt i materialet startet jeg med en åpen koding (Grønmo, 2004, s. 246), 

hvor de empiriske dataene la føringen for hvilke koder jeg valgte, hele tiden i tråd med 

problemstillingen. I tillegg så jeg det som en nødvendighet å gjøre en meningsfortetning av 

materialet, som gjorde det enklere å hente ut nøkkelbegreper fra de sentrale temaene i enhetene 

(Brinkmann & Kvale, 2015, s. 235). Meningsfortetning foregår gjerne gjennom fem trinn, hvor 

man starter bredt og jobber seg ned til de naturlige meningsenhetene som man igjen undersøker 

i lys av studiens spesifikke formål. Målet er å komme fram til mer av den grunnleggende 

betydningen (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 233; Kvale, 1997). Utfordringer er at mye av 

innsikten baserer seg i stor grad på hva forskeren selv erfarer.  

 

Materialet leses hele veien tolkende fra forskerens side, for å vise hva man tror data betyr og 

representerer. Det handler om å for eksempel forstå hvilke normer som er herskende i 

informantenes miljø, og hvilke diskurser informantene påvirkes av (Johannessen et al., 2016, s. 

162), med et ønske om å avdekke sosiale regler og individuelle intensjoner som ligger bak 

handlingsvalg (Johannessen et al., 2016, s. 236). I tillegg til å tolkes, er det også vanlig å ta 

utgangspunkt i relevant teori på det området man forsker på, og se på funnene opp mot denne 

(Johannessen et al., 2016, s. 162).  

 

Ved hjelp av kodingsprogrammet Nvivo fikk jeg sortert det empiriske materialet på en måte 

som gjorde det enkelt å finne mønster, likheter og forskjeller. I og med at intervjuene hadde en 



47 

 

samtalelignende form, var det viktig å få sortert materialet på en måte så de også var enklere å 

sammenligne. I Nvivo startet jeg først med å sortere teksten inn etter spørsmål fra 

intervjuguiden, for å se likheter og forskjeller mellom informantens ytringer. Senere gjorde jeg 

et forsøk på å sortere svarene fra informantene inn i «muligheter» og «utfordringer», for å se 

om mengden innenfor de to kategoriene kunne peke i noen retning. Etter at original-materialet 

var sortert, gikk jeg over det på nytt og lot empirien styre kodingen. Denne gjentatte lesningen 

og videre refleksjonen gav meg på nytt enda dypere innsikt og forståelse av materialet (Grønmo, 

2004, s. 246).  

3.5 Validitet, reliabilitet og generalisering 

Studien kvalitet må hele tiden sees i lys av problemstillingen. For denne oppgaven er det et 

ønsket mål å få ny kunnskap og innsikt i forholdet mellom politiske journalister og politikere i 

et digitalisert medielandskap. En systematisk fremgangsmåte må derfor gjøres for å vurdere 

datakvaliteten. God datakvalitet sammenfatter flere ulike aspekter gjennom reliabilitet og 

validitet (Grønmo, 2004, s. 220).  

 

Reliabilitet, eller pålitelighet, knytter seg til undersøkelsens data: hvilke data som brukes, 

hvordan de er samlet inn og hvordan de bearbeides. Utfordringer ved kvalitative 

forskningsintervju er at det vil være umulig for en forsker å duplisere en annens kvalitative 

studie, fordi innsamlingen ikke er strukturert nok når det er samtalene som styrer innsamlingen. 

I tillegg er observasjoner og tolkning klart verdiladet og kontekstavhengig. Som forsker er jeg 

selv også deltagende fordi ingen har helt lik erfaringsbakgrunn som meg (Johannessen et al., 

2016, s. 232). Det er flere grep man kan ta for å styrke reliabiliteten. Ved å være så transparent 

som mulig, tydelig vise fremgangsmåte, kontekst og gjør det mulig å spore dokumentasjon av 

data, metoder og avgjørelser gjennom prosjektet, kan det være mulig å tilnærme seg en 

reliabilitet. Om en undersøkelse er etterprøvbar øker reliabiliteten, noe det er dersom 

datainnsamlingen er gjort grundig og systematisk, og at undersøkelsesopplegget er utformet så 

klart at det fungerer på en entydig måte. I praksis er det ikke alltid mulig å gjennomføre gjentatte 

innsamlinger av data om de samme fenomenene, dels på grunn av endring i samfunnet 

(Grønmo, 2004, s. 220). I denne undersøkelsen ble det utformet en intervjuguide og alle 

intervjuene ble tatt opp. På den måten kunne jeg enklere forholde meg til det empiriske 

materialet ord for ord, og styrke studien. Likevel kan det regnes at andre forskere transkriberer 
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eller koder annerledes som gir en annen tolkning. Reliabiliteten er derfor svak i denne 

undersøkelsen.   

 

Validitet, eller troverdighet, defineres gjerne gjennom spørsmålet «måler vi det vi tror vi 

måler?». Her vurderes altså sammenhengen mellom fenomenet som måles og dataen som er 

samlet inn. Følges dette, er kvalitative studier ikke valide fordi dataene ikke kan måles 

(Johannessen et al., 2016, s. 232). Validitetsbegrepet kan også kalles bekreftbarhet (Grønmo, 

2004, s 234). Koblingen mellom datamaterialet og det teoretiske rammeverket refereres gjerne 

til som intern validitet. For å oppnå høy validitet er utvelgelsen av enheter og informasjonstyper, 

samt forberedelsene viktig. Sentralt for disse faktorene er også kompetanse og kommunikativ 

validitet. Alle enheter og forberedelser er diskutert og utbedret sammen med veileder. For 

eksempel ble det i denne studien gjort en del sitatsjekker av utsagnene fra informantene, som 

gir de en sjanse til å rette, og bekrefte deres utsagn, som senere vil være enklere å få bekreftet. 

Det er også viktig å legge vekt på beslutninger tatt i hele prosessen, slik at leseren kan følge og 

vurderer disse. Her må skjevheter, avvik, og oppfatninger som kan påvirke tolkningen komme 

fram (Johannessen et al, 2016, s. 234). Det finnes også en ytre validitet, som vil si om funn kan 

overføres til andre forhold i studien, ofte referert til som generalisering. Vil man se det samme 

i vanlige sitasjoner i samfunnet, slik at årsakssammenhengen ikke bare er gyldig under kunstige 

undersøkelsesbetingelser, men under reelle forhold (Grønmo, 2004, s. 233)? Denne studien har 

et lavt antall respondenter derfor er være vanskelig å generalisere for en hel bransje. I tillegg er 

det også kildekritiske utfordringer som kan gjøre funnene vanskelig å overføre eller 

generalisere.  

 

For det første intervjues noen av Norges mest erfarne og synlige journalister i denne 

undersøkelsen. Det kan tenkes at deres synlige posisjon og lange fartstid vil gjøre at de møter 

sosiale medier og politikeres bruk av det på andre måter enn hva for eksempel en nyansatt i en 

avis gjør. Det vil kunne være enklere for politikere å unngå å svare, eller snakke over hodet på 

uerfarne journalister enn hva det er for informantene i denne studien. Tidligere i oppgaven var 

jeg også inne på at informantene er elitekilder, og svarene må derfor vurderes kritisk. Selv om 

kildene er autentiske er det også nødvendig å vurdere om jeg har tillit til informasjonen de gir. 

For eksempel kan informantene ha et ønske om å fremstå i et spesielt gunstig lys, eller gi et 

feilaktig svar for å dekke over noe (Grønmo, 2004, s. 123). Et viktig spørsmål er derfor om 

informantene kan ha bakenforliggende grunner eller mål med sine svar? At mediene, som følge 
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av internetts fremvekst, tape annonseinntekter, og økte produksjonskrav, er under press er ingen 

hemmelighet. Uansett om informantene mener sosiale medier minsker eller øker makten til 

politikere, kan det ligge en strategi bak. For eksempel kan en journalist fra et presset mediehus 

bevisst ønske å fremheve økt påvirkning av sosiale medier ut i fra et mediepolitisk og 

økonomisk perspektiv. Alternativt kan en av informantene aktivt beskytte egen autonomi og 

legitimitet og dermed trekke fram sider som ikke er påvirket av sosiale medier.  

3.5.1 Etikk 

Prosjektet ble sendt inn til og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). I 

forkant av intervjuene fikk informantene et samtykkeskjema på e-post hvor de måtte samtykke 

til å delta i prosjektet, og detaljer om hva de takket ja til. Skjemaet ble utarbeidet av en mal fra 

NSD, og godkjent av veileder. Informantene fikk også tilsendt prosjektskisse over prosjektet, 

slik at de var informert om tema, formål og hvordan resultatene skulle brukes. Jeg var også 

opptatt av konfidensialitet og konsekvens i løpet av studien (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 306). 

All forskning hviler på tilliten mellom forsker og den det forskes på. Selv om det finnes etiske 

retningslinjer og noen lover, forventes det at den enkelte forsker ivaretar hensynet til 

informanter og eventuelle andre (Tjora, 2017, s. 178). Informantene i denne oppgaven arbeider 

i helt sentrale kommunikasjonskanaler for informasjon til samfunnet. Deres legitimitet og 

objektivitet er stadig til diskusjon og er en utsatt gode de har. Derfor var det viktig å unngå 

mulige misforståelser om saksforhold eller poenger man kan ha gått glipp av. Forskere selv har 

et ansvar for å ikke stille informantene i et dårlig lys (Tjora, 2017, s. 179). Det ligger også et 

krav om konfidensialitet og taushetsplikt i en studie.  

3.5.2 Egne betraktninger av metode 

Relatert til metoden som er valgt finnes det flere faktorer som kan være en fallgruve, som er 

nødvendig å diskutere. At informantene ble valgt ut strategisk kan være problematisk. Det 

baserer seg på undersøkelser jeg gjorde høsten 2019, og kunnskap jeg hadde fra før. Senere 

studier om samme tema vil kunne finne andre informanter enn hva jeg gjorde. Det kan tenkes 

at dersom jeg hadde valgt yngre journalister ville svarene i denne studien resultert i noe annet. 
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At politiske partier følger med på leser og seertall ligger til grunn i denne oppgaven. At disse 

tallene kan spille inn en rolle i relasjonen mellom informantene og politikere hører derfor også 

med. At VG som Norges største avis i noen tilfeller har enklere for å få politikere på talefot på 

grunn av medieressurser vil ubevisst kunne spille en rolle for informantene. En annen 

utvelgelsesstrategi ville også her kunne gi andre funn.  

 

Denne studien spør også om muligheter og utfordringer for politikere med sosiale medier. At 

politikere utelukkes kan utfordre studiens validitet. I en artikkel av Dickinson et al. (2013, s. 5) 

skriver de at store forandringene i medielandskapet, etter en gjennomgang av tidligere 

undersøkelser, reagerer de på at ingen har hatt en dyptgående tilnærming til hvordan 

journalistene selv og deres kontekst påvirkes, deres reaksjoner under denne forandringen. Der 

forskning har tilnærmet seg journalister i dybden har det som regel vært i USA. På samme måte, 

mener de det er umulig å forstå de hurtige forandringene i et nytt medielandskap uten å forstå 

hvordan journalistene selv opplever det. Som nevnt er det stadig forandringer i teknologiske 

verktøy, derfor er det å forvente at sosiale medier endrer seg nesten fra år til år. Sosiale medier 

kombinerer også hele tiden mer personlig bruk, noe som gjør at det er vanskelig å finne et 

generaliserbart svar på bruk og forståelse av det. Egen rolle må også tas i betraktning i 

intervjusituasjonen. Dersom intervjuene går mer over i samtalelignende situasjoner vil det 

kunne føre til at spørsmålene går i en ledende retning, og at informantene da gir svar de tror jeg 

ønsker. I tillegg kan det tenkes at noen av informantene ikke forteller hele sannheten. Både 

fordi kildevern står sterkt hos dem, eller av andre grunner som bedriftshemmeligheter og 

personlige sider av bruken deres.  

3.6 Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg presentert forskning designet og utvalgsenhetene. Studien henter sin data 

fra en gjennomført kvalitativ metode, med informasjon fra et strategisk utvalg av informanter. 

I tillegg har jeg vist til hvordan jeg har gått fram for å svare på problemstillingen. Jeg har også 

diskutert utfordringer knyttet til validitet og reliabilitet, og således vil undersøkelsen i liten grad 

kunne generaliserer på andre områder i samfunnet. Sosiale medier er en forholdsvis ung 

plattform og det kan argumenteres for at det bør utforskes i en eksplorerende art. Derfor mener 

jeg at kvalitative intervju av helt sentrale aktører i Norsk politisk kommunikasjon er en god 

metode for å svare på problemstillingen.  
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4 Analyse og funn  
Studiens hovedformål er å undersøke problemstillingen hvordan vurderer politiske journalister  

sosiale mediers påvirkning på forholdet til politikere. For å svare på dette spørsmålet har jeg 

formulert tre underproblemstillinger som jeg vil besvare, gjennom intervju med ti norske 

politiske journalister. Analysen kan leses som tre deler, hvor hver del tar for seg hver av 

underproblemstillingene, med en påfølgende oppsummering for hver del. Kapitlet avsluttes 

med en kort oppsummering av hele analysen, før jeg i neste kapitel vil diskutere de samlede 

funnen opp mot en konklusjon.  

 

Første del av analysen vil se nærmere på politiske journalister og sosiale medier. I første del vil 

det redegjøres for hvordan informantene knytter sosiale medier opp til sitt virke. Deretter følger 

en gjennomgang av journalisters muligheter, hvor særlig informasjon- og kildetilfang er 

fremtredende. Deretter blir utfordringer aktualisert, hvor gråsonen mellom fakta og 

engasjement viser seg å være en utfordring for journalister.  

 

I den andre delen av analysen rettes fokus mot hvordan politiske journalister opplever sosiale 

medier og politikere. Her starter jeg med å belyse hvordan journalistene ser på bruken av sosiale 

medier hos politikere, før de mest frempregende faktorene belyses. Først handler det om hvor 

interessante politikere er på sosiale medier. Deretter om muligheter politikere har til å forbigå 

massemediene, og å unngå forhandlingsprosesser med journalister. Avslutningsvis kommer det 

fram hvem journalistene mener politikere treffer, og hva sosiale medier bidrar til for den enkelte 

politiker. I siste del av analysen vil det blir redegjort for mer overordnede synspunkter og 

vurderinger av forholdet mellom politiske journalister og politikere i et digitalisert 

medielandskap. Avslutningsvis går jeg gjennom noen synspunkter om sosiale mediers 

innvirkning på journalistikken og forholdet til politikere gått inn på.  

 

Informantene i undersøkelsen arbeider innenfor det politiske feltet i sine redaksjoner, som 

sentrale aktører med mange års erfaring. Innad i gruppen finnes det variasjoner i 

arbeidsoppgaver, men fellesnevneren er at alle tilhører en politisk redaksjon i sitt mediehus. 

Det er viktig, fordi informantene representerer seg selv i denne studien, men tett arbeid med 

kolleger, og mediehuset de kommer fra påvirker deres ressurser og makt. Uavhengig av 

mediehus trekker informantene fram for eksempel Dagsrevyen, med 700.000 seere, som det 
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bredeste programmet innen politisk journalistikk, og som et foretrukket mål for politikere. Også 

VG, Norges største avis, med over to millioner lesere blir ofte referert til.  

 

Innledningsvis tar jeg med at alle informantene bruker og er tilstedeværende på sosiale medier, 

men i varierende grad. Spesielt er alle aktive på Facebook og Twitter, men noen informanter 

trakk også fram nyere plattformer, som bildedelingsplattformen Instagram og Snapchat. Denne 

aktive tilstedeværelsen er med å underbygge journalister som aktive mediebrukere (Aalen, 

2015; Hermida; 2010, Rogstad, 2014). Det er også viktig å trekke fram at informantenes 

motivasjon for å bruke sosiale medier varierer. Motivasjonen er ikke en avgjørende faktor for 

studien, men det kan tenkes spiller en rolle i hvordan det utnyttes. Noen journalister ser sosiale 

medier mer som en som en plikt og som en del av det journalistiske oppdraget, enn som et 

verktøy (Aalen, 2015). Mens noen «alltid har sosiale medier åpent» (Melgård, 3.12.19), 

forklarer andre at de «er der primært fordi politikere er der» (Spencer, 15.11.2019).  

4.1 Politiske journalister og sosiale medier 
I dette avsnittet starter jeg med å redegjøre for hvordan politiske journalister vurderer sitt eget 

virke og rolle i samfunnet, og få innsikt i hvordan sosiale medier påvirke dette. Noe av det 

sentrale her er journalisters forståelse av sine demokratiske roller som samfunnsoppdraget, 

vaktbikkje og som formidler av politisk informasjon til et massepublikum. Journalistiske 

metoder og karakteristikker utviklet seg i en tid hvor alternativene var få (Ottosen et al., 2012). 

Når internett har gjort sitt frembrudd og den politiske journalistikken opplever økt konkurranse 

og produksjonskrav (Davis, 2019) er det interessant å se om digitale medier spiller inn. Sosiale 

medier ser ut til å føre med seg flere utfordringer og profesjonsetiske problemer, og anses 

dermed som mindre verdifullt knyttet til egen rolle.  

 

Når det kommer til journalisters vurderinger og forståelse av egen rolle var det var bred enighet 

om at samfunnsoppdraget og vaktbikkjefunksjonen står som de tydeligste grunnpilarene i 

politisk journalistikk. Sosiale medier ser ikke ut til å påvirke de typiske karakteristikkene for 

journalismen, i tråd med Peterson (1994). Å forklare politiske prosesser, informere publikum, 

avsløringer, skape debatt og «den fjerde statsmakt» var gjentagende blant alle informantene. 

«Den lille mann og kvinnes forsvarer» (Eriksrud, 2.12.19) peker på at dette er noe som gjøres 
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for samfunnet og ikke for seg selv, og spiller videre på at det er mer enn bare en jobb (Hanitzsch 

& Ornebring, 2019, s.108). En av informantene forklarer det slik: 

Det er en blanding av å informere om viktige begivenheter, og da primært 
informasjon om politikk. Både politikkens aktører, andre personer, og alt som har 
med makt å gjøre. Vi skal også sette i sammenheng, gi kontekst og forståelse av 
hvorfor ting skjer og hva konsekvenser er. En tredje ting er alt som ligger under 
merkelappen kritisk, gravende og undersøkende. […] Finne, undersøke, granske, 
spore opp viktig, relevant og unik informasjon. Det er på en måte den pro-aktive, å 
gå inn, ikke vente på at noe skjer og dekke det, men selv finne ut som er viktig for 
oss. (Spencer, 15.11.2019) 

Flere av informantene trakk også fram uavhengige medier og kritisk granskning, som står sterkt 

i samfunnskontrakten mediene har (Deuze, 2005; Eide, 2011; Strömbäck 2004).  

Nøkkelfaktorer som validitet, legitimitet og troverdighet ble nevnt av alle informantene. En 

løsning på dette har vært objektivitetsidealet for journalistene (Ekman & Widholm, 2015), noe 

som ble trukket frem. Medieforskeren Axel Bruns mener at teknologiske utviklinger kombinert 

med økt konkurranse fristiller objektiviteten (2003). Dette var noe informantene avviste. De 

utfordringene som ble trukket fram i lys av de teknologiske utviklingene handler om et 

vanskelig skille mellom profesjonell og privat bruk. En informant forklarer konsekvensen av å 

brukes sosiale medier aktivt som privatperson: 

Du risikerer å gjøre deg veldig sårbar. Skal jeg skrive om Siv Jensens finansskatt, 
og så ser rådgiveren hennes som jeg er venn med, at jeg har uttrykket meg negativt 
til dette tidligere. Da kan han trekke dette fram etter at jeg har publisert intervjuet 
med Siv Jensen og umiddelbart sette tvil til min tillit som journalist. Vi er avhengig 
av tillit. Flagger du ståstedet ditt for mye kan du ødelegge dette. (Melgård, 3.12.19) 

En av informantene mener at løsningen er «sunn fornuft», mens man samtidig er klar på at 

journalister, som mange andre yrker, må gi fra seg noen muligheter og at sosiale medier som 

privatperson er en av dem. Hun forklarer det slik: 

Skal du bruke sosiale medier, tenker jeg at sunn fornuft er viktigst, på sosiale medier 
skal du tenke: er dette en meningsytring jeg kunne hatt på trykk i en avis? Det er det 
som regel ikke. […] Som journalist skal du ikke mene noe. Det hører til profesjonen. 
Du skal ikke poste oppfatninger om ting, og burde ikke like andres oppfatning om 
ting. (Grøttum, 3.12.19) 

Andre informanter var mer liberal i sin egen bruk, hvor det for dem var viktig å skille mellom 

politiske og private innlegg i sine nettverk. «Om faren til en politiker jeg kjenner har gått bort, 

så trykker jeg på et hjerte for å vise omsorg» (Eriksrud, 2.12.19). Dette handler for de fleste 

journalister om kildepleie. De fleste journalister unngår likevel å dele private innlegg og dermed 

unngå oppfatninger om bindinger og inhabilitet for å holde seg profesjonell. Dette er i tråd med 
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lignende funn av både Rogstad (2014) om bruk og unngåelse av bruk. Det var også av denne 

grunnen at ingen av informantene brukte sosiale medier i utstrakt grad til kontakt med 

politikere. Ingen gikk i offentlige diskusjoner eller lignende med politiekre, både for å unngå 

inntrykk av offentlige bindinger, men også for å ikke miste kontrollen. Diskusjoner med 

politikere fører med seg diskusjoner med deres følgere, noe som ifølge dem var «et håpløst 

prosjekt» (Rønning, 2.12.19). Gjengangeren var at «ingenting kan erstatte samtalene med 

politikere» i arbeid med spesifikke saker og temaer om politikk (Solvang, 3.4.20). Bare en av 

informantene fortalte om en sjelden, men vellykket dialog med politikere på sosiale medier: 

Regjeringen hadde sittet innelåst lenge, og når de endelig kom ut, ønsket vi å lage 
en sak på det. Det var det ingen som ønsket å stille til intervju hos oss, og da brukte 
jeg Twitter til å kritisere det. Responsen kom raskt fra Erna Solberg som ba sine 
ministre om å stille opp til intervju. (Randen, 18.11.19) 

Samme informant understreker også at slike tilfeller i lengden ikke vil fungere, fordi det 

kompliserer prosessen for alle. Et problem med slik offentlig forhandling er at det ofte har ligget 

mye kildearbeid «bak kulissene», hvor bare informantene har den totale oversikten. Skulle det 

derfor bli vanlig med offentlige diskusjoner og kritikk, vil ikke journalister kunne svare med 

samme mynt fordi de må beskytte sine kilder.  

En vanskelig situasjon med slik kontakt i offentligheten kan for eksempel være at 
en politiker da i ettertid kritiserer, for eksempel, kjønnsbalansen i en sending. Hvor 
vi som arbeidet med sendingen vet at vi spurte tre kvinner fra samme parti som 
kritikken kommer fra, men at alle takket nei til å delta. For å bevare kildevern og 
forholdet til mine kilder kan jeg ikke gå ut med dette, og da får jeg uverdig kritikk. 
(Solvang, 3.4.20)  

En slik offentlig meningsytring vil dermed kunne føre til mer ubalanse. Noen av informantene 

forteller likevel at sosiale medier brukes til private samtaler, utenfor offentligheten. Plattformer 

som Snapchat, Whatsapp og Messenger trekkes fram her. Dette er mindre synlige plattformer 

hvor «chatte»-funksjonen er sentral. Disse brukes fordi de er kryptert eller har en automatisk 

slette-funksjon, som fører til mer «ærlige samtaler» (Eriksrud, 2.12.19). Dette trekkes frem som 

en ny mulighet av Bruns (2018) Her kan det tenkes at når journalister nå tar samtalene med 

politikere med seg hjem og muligheten for konstant kontakt, at forholdet åpnes for nærere 

relasjoner (Kuhn & Nielsen, 2014). Bare en av informantene skiller seg ut med absolutt ingen 

kontakt med politikere på sosiale medier. Han mener slik kontakt bryter med egne prinsipper 

om å være ubundet.  
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Politiske journalister bekrefter de fleste av karakteristikkene som Mark Deuze (2005) 

presenterte. Her stod samfunnsoppdraget, sammen med objektivitet, nøytralitet, rettferdighet 

og kredibilitet svært sterkt. I tillegg finner man også autonomi, nyhetsteft og legitimitet (Deuze, 

2005). Journalisters rolle overfor samfunnet og demokratiet står også sterkt, der man skal 

overvåke, fasilitere for å fremheve offentlig diskusjon og debatt, gi alle en stemme, og 

samarbeid om sosial orden står sterkt (Eide, 2011; Strömbäck, 2004). Sosiale medier har ifølge 

informantene i denne studien hatt liten innvirkning på egen forståelse av rolle og virke. De 

spiller også i liten grad inn på journalisters fokus, og gir marginale muligheter. Informantene 

så heller ikke nyttefunksjon når det kommer til en ny mulighet for deltakelse i offentlige 

debatter, da de ikke mener at å dele egne meninger eller offentlige meningsbrytning skaper nye 

muligheter. Her kommer det allerede fram at ingenting erstatter de vanlige samtalene med 

politikere i sitt arbeid, så norsk politisk journalistikk følger så langt ikke Broersma og Grahams 

forslag om sosiale mediers potensiale til å kutte ned på kontakten mellom dem (2016). En slik 

holdning peker også mot at det fortsatt er mye som skjer bak kulissene mellom aktørene, som 

offentligheten ikke vet noe om (Bruns, 2018).  

4.1.1 Sosiale medier og nyhetskriterier 

Sentralt i forståelse av egen rolle er nyhetskriteriene. Altså hva politiske journalister vurdere 

som viktige og relevante saker for publikum, for å kunne ta informerte valg. Her vil jeg først se 

på hvordan informantene vurderer saker opp mot nyhetskriteriene i dag. Deretter om hvordan 

teknologisk utvikling spiller inn i kriteriene og utvelgelsen, og om sosiale medier påvirker disse.  

 

I denne studien var det varierende svar fra informantene, noe som var forventet da kriteriene 

henger tett sammen med redaksjonene. Informantene var godt kjent med VISAK (vesentlighet, 

identifikasjon, sensasjon, aktualitet og konflikt), og mange av de alternativer tolkningene av 

nyhetskriterier kan plasseres inn under disse kriteriene. De ulike variasjonene hos informantene 

hadde klare fellestrekk, men prioriteringer varierte i rekkefølgen. Nyhetskriteriet konflikt står 

for eksempel sterkt i noen redaksjoner, hvor andre prioriterte engasjerende innhold. Det ble 

også klart at alle informantene mente at nyhetskriterier kunne begrunnes med «en historisk 

ryggmargsrefleks» (Eide, 2011). En av informantene forklarer det på en generell måte som 

eksemplifiserer svarene godt: 
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Du har noen instinkter, men også klassiske nyhetskriterier. Videre tenker jeg at det 
er noe som er nytt, en ny omdreining for eksempel, eller tematikk. Så skal det skje 
nært. Det skal involvere kjente personer. Oppsiktsvekkende er også et nøkkelord. 
Journalistikken skal fortelle deg noe du blir overrasket over, eller som du syntes er 
interessant og leser. […] den dansen mellom eksklusivitet og felles anledning. 
(Rønning, 2.12.19) 

For å vise hvor ulikt nyhetskriteriene kan tolkes, er det også interessant å se hvordan 

Aftenpostens redaksjonsmedarbeidere prioriterer kriterier: 

Blanding av lesverdighet og popularitet, og relevant og viktig; altså unik og relevant 
informasjon. Så vil jeg legge til som er viktigere nå enn før: presentasjon. En god 
sak er godt presentert. (Spencer, 15.11.2019) 

Felles her, og felles for informantene var det eksklusive og «noe nytt», som prioriteres høyt. Det 

kan være noe som er helt ny i en sak, eller en ny vending i saker som andre medier ikke har. 

Kriteriene stod aller høyest, til og med for journalister som arbeider mer med analyse. Kriteriene 

er til å kjenne igjen i VISAK, samtidig som de også er svært kompatible med nyhetsøkonomiske 

krav (Haandgard et al, 2013; Allern, 2001). De profesjonelle forholdet til kriterier var tydelig 

om «saker som naturlig må forklares for publikum» Det kan være nyheter av allmenn interesse, 

for eksempel hva som har gått galt, eller hvorfor en komplisert politisk prosess er viktig. Alle 

kildene la likevel flere faktorer eller behov til grunn for utvelgelsen av saker og interne 

nyhetskriterier. Bare en av informantene skilte seg ut ved å mene at samfunnsoppdraget i seg 

selv var styrende i utvelgelse av saker.  

At noen har gjort noe galt, som Trond Giske, som vi var først med. Det kan være å 
avdekke konflikter internt i Regjeringen, som er ukjent. Ta for eksempel saken om 
iskanten. Og så forsøker vi fortelle hvorfor saken er viktig. (Gjerstad, 15.11.19) 

Her er det likevel litt uklart, fordi konflikt og avsløringsoppdraget kommer fram i det 

overnevnte eksemplet, altså en del av nyhetskriteriene. Det var også bred enighet om at sosiale 

medier spiller en liten rolle i hvordan saker velges ut, nettopp fordi eksklusivitet og nyheten 

med vekt på «ny», står så høyt på listen i kriteriene.  

Det er jo (allerede) felles stoff så de faller utenfor de kriteriene vi jobber med. Det 
er en viktig del av løpende inntak av informasjon og impulser, som vi aktivt henter 
inn, men ikke for å skrive en sak. (Spencer, 15.11.2019). 

Gjennom sosiale medier mister budskapene viktige kriterier hos journalistene, og er derfor 

uinteressant. Det er klart at i noen tilfeller kan informantene bruke sitater eller annet fra 

politikere til å kontekstualisere saker, men noen innlegg har likevel i seg selv liten nyhetsverdi. 

Dette er også interessant fordi tidligere funn av Broersma & Graham (2013, 2016) tilsier at 

journalister «er på leting» etter sitater fra politikere på sosiale medier. En praksis som det 
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tilfredsstiller de nyhetsøkonomiske kriteriene, siden sosiale medier anses som «et sted», og 

krever mindre ressurser fra journalister (Aalen, 2015). Slike funn bekreftes ikke i denne studien. 

Flere av informantene peker på at det har skjedd en endring i senere tid:  

For noen år siden var Twitter det store for politikere og rådgivere. Da kunne man 
oppleve at de nærmest publiserte et nytt steg i en sak. Den første kommentaren kom 
fra en politiker på Twitter, og da kunne du kaste deg over saken og rulle ballen 
videre. Etterhvert har Twitter blitt et slags debattforum, eller et lite ekkokammer 
hvor politiske rådgivere mer kappes om å ramme hverandre med de mest sarkastiske 
betraktingene, og det er ikke veldig interessant å lage nyhetsjournalistikk på. 
(Rønning, 2.12.19).  

Informantene mener at sosiale medier og praksisen rundt det har endret seg de siste årene, og 

at man har sett en nedgang i meningsytringer hentet fra sosiale medier som tas i bruk. En annen 

informant styrker en slik påstand ved å si at «journalister har kommet til neste nivå på sosiale 

medier» (Glomnes, 9.12.19). Her peker han på at i startfasen, da journalister ikke hadde en 

etablert praksis for bruk av sosiale medier. Da tok man enklere i bruk enkeltstående sitater for 

å spisse saker. En praksis de ikke bruker lengre. To av kildene mener at det skjer at noe blir 

plukket opp fra sosiale medier som deretter følges opp. Dette kan være i tråd med at sosiale 

medier har gått fra å være en plattform til å bli «et sted» (Aalen, 2015) og dermed legitimerer 

det å bruke sitater derfra, men det gir også et inntrykk av at informasjonsflyten på sosiale medier 

blir en del av en allerede eksisterende struktur, og sjeldent står alene, noe andre informanter 

igjen bekrefter. Når det gjelder kombinasjonen av nyhetskriterier og sosiale medier er det få 

endringer, men ifølge informanten spiller sosiale medier inn på spesielt et sted: 

For eksempel i gamle dager var i 5-6 personer i den politiske redaksjonen. Da var 
det vi som bestemte helt og holdent hva som hadde nyhetsverdi. […] Nå er det ikke 
gitt at det vi sier blir godtatt som en nyhet. […] Det er her jeg mener teknologien 
bestemmer mye. I NRK skal vi bli bedre på det teknologiske, spesielt mobil, og da 
er det den tenkningen om hva som er en god nyhet på mobile plattformer som styrer 
prioriteringer. En konsekvens er også at hvor det før var et mylder av små og store 
saker, er det nå mer selektert. Før rapporterte vi alltid fra de alternative budsjettene, 
men dette velger vi bort nå. (Takvam, 18.12.19).  

For store, etablerte mediehus er det en utfordring med konkrete veiledere, fordi de ønsker å 

dekke hele spekteret av nyheter. Alt fra det tabloide til helt smale nisjesaker skal med, for ikke 

å miste lesere. På den måten spiller informantene videre på at det er vanskelig å sette helt 

konkrete kriterier (Eide, 2011) og utfordringer knyttet til Bruns (2003) mening om at dersom 

man regner med at hvis andre medier dekker nisjesaker og ikke en selv, risikerer man å miste 

lesere. Det blir også klart at den teknologiske utviklingen presser medienes kriterier og 

prioriteringer fordi å nå publikum på riktig flate gjør seg gjeldende. En slik strategi gjør «at små 
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nødvendige saker kan gå tapt, fordi det ikke vekker nok oppmerksomhet eller passer kanalen» 

(Takvam, 18.12.19). Dette er i tråd med bekymringene Allern uttrykker om faren for 

demokratiet dersom fokuset blir på oppmerksomhet, heller enn viktighet (2001). Det spiller 

også videre på problematiseringen av Bruns (2003) Den tydeligste påvirkning er på det visuelle 

og fremstillingsmuligheter på mobile og andre plattformer. En slik praksis peker på flere ting. 

Det gjør det klart at journalistikk er et konkurrerende yrke, og at interne konkurranser ikke 

utelukkende har en innvirkning på utvelgelsen av nyheter (Kuhn & Nielsen, 2014), da 

journalister også har en egeninteresse i hvilke saker de fokuserer på (Blumler & Gurevitch, 

2002). For det andre blir det tydelig at kommersielle krav står sterkt i den overgangsfasen 

mediene og de politiske journalistene er i nå, som på sikt trolig vil kunne føre til at man velger 

bort mindre saker, eller saker som ikke passer digitale flater. Det spiller også de 

nyhetsøkonomiske kravene opp og viser at disse står sterkt. Hva slike krav fører til er vanskelig 

å si, men trolig vil man se at kommersielle krav følger etter. Da vil personifisering, spill-

journalistikken og sensasjonskravene følge etter (Allern, 2001; Davis, 2019).   

 

Visuell fremstilling er ikke nytt i journalistikken, og det må tenkes at dette ikke erstatter andre 

nyhetskriterier. Totalt har det skjedd få endringer. Nyhetskriteriene henger tett sammen med 

journalisters rolle og virke, og dermed ideologi. En av informantene mente at en sakte utvikling 

her henger sammen med at politisk journalistikk fortsatt er svært konvensjonell, og at endringer 

tar lang tid. Innen politisk journalistikk er det mange saker med allmenn interesse, som gjør at 

sosiale medier ikke spiller inn i stor grad. Den tydeligste forklaringen på at sosiale medier ikke 

spiller inn, er nok at innlegg allerede er allemannseie. Ergo mister innlegget eksklusiviteten, 

som var et av de sterkeste nyhetskriteriene. 

Det er fortsatt en del av informasjonsflyten og kan være en viktig del av konteksten, 
men når alle har lest det mister det eksklusiviteten, og er da mindre relevant som 
sak. (Spencer, 15.11.2019).  

Flere av informantene mente at dersom man ønsket oppmerksomhet fra mediene, så var ikke 

sosiale medier veien å gå. Dette kan jo allerede peke på at medialiseringsteorien om tilpasning 

etter medienes logikk fortsatt er like viktig (Asp, 1986). Selv om det ikke er mulig å avvise, 

kommer det fram i denne studien at det ikke er en automatikk mellom politikeres bruk av sosiale 

medier og dekning i mediene (Broersma & Graham, 2012; Hermida, 2010; Skovsgaard & van 

Dalen, 2013), uansett hvor innovative de er.  
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4.1.2 Sosiale medier og nye muligheter 

Sosiale medier åpner for flere muligheter og utfordringer for politiske journalister. Særlig er 

det to faktorer som gir journalistene nye muligheter. Først vil jeg se på hvordan politiske 

journalister generelt vurderer muligheter på sosiale medier, før jeg redegjør for de to tydeligste 

mulighetene: økt informasjonstilfang og større kildetilfang.  

 

Overordnet var det en positiv innstilling til sosiale medier blant informantene. De mente at 

sosiale medier var et bra tilskudd til demokratiet. Det åpner opp for at flere kan delta i offentlige 

debatter også for grupper som tidligere har hatt problemer med å være synlige. En mulighet alle 

understreket. «Sosiale medier har endret hverdagen min fordi det først og fremst har hjulpet 

aktørene» (Spencer, 15.11.2019). I tillegg gjør sosiale medier at tidligere grenser, både 

geografisk men også mellom mennesker brytes ned, som informantene mener skaper mer 

åpenhet slik også Enjolras et al. peker på (2013). Flere peker på at sosiale medier skaper 

muligheter i internasjonale hendelser, hvor sosiale medier bidrar til mobilisering, mens det 

nasjonalt pekes på et sunnere debattklima i storby-distrikts debatter, fordi flere perspektiver blir 

synlige. En av informantene mener «forskjellen fra før, med pressemeldinger og 

pressekonferanser, er mindre enn man tror. Kontinuiteten og linjene er til å kjenne igjen» 

(Rønning, 2.12.19). Med det menes at et innlegg på sosiale medier er lik en pressemelding som 

tidligere ble sendt ut til NTB, og deretter videre til mediehusene. Holdningen gikk igjen hos 

alle informantene. Den helt klart største endringen, og kanskje utfordringen, var økningen i 

omdreiningshastighet av informasjon. 

Det har økt omdreiningshastigheten i ekstremt stor grad. Tidligere kunne du få en 
kommentar fra en politiker, og du visst du var alene om det. I dag kan politikere bare 
publisere noe på sosiale medier, og da vet du at alle dine konkurrenter leser det 
samme, samtidig som deg. (Rønning, 2.12.19) 

Synspunktet kan knyttes opp til at i informasjonssamfunnet har det stor verdi å være først ute 

med nyheter, fordi «den som er først ute får mest oppmerksomhet og størst gjennomslag» 

(Rønning, 2.12.19). Dette peker også mot at for journalistikken har sakseierskap stor verdi, som 

i politikken (Allern, 2001). Presset om å få ut saker blir stort, noe som kompliserer 

verifikasjonsprosessen. En av informantene mener dette har ført til en endret arbeidshverdag:  

På den måten er den endret. Nå skal saker ut raskt, og det er klart vi som er litt endre 
vil gjerne holde på noen tradisjoner, som å få oversikt over saker, være grundig 
sammen med et ønske om å verne min rolle i en bedrift. (Takvam, 18.12.19) 
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En løsning har vært å publisere korte notiser umiddelbart, samtidig som en annen journalist 

følge opp saken, slik at den kan publiseres mer utfylt og dyptgående senere.  

Det er alltid viktig å få ting ut, samtidig som man vurderer alle opplysningene kritisk. 
Slik man jobber digitalt er at du har en nyhet som du ønsker å publisere så raskt som 
mulig, og så utvide etterhvert. Om Statsministeren poster en nyhet så er det første vi 
gjør å lage en direkte studio-melding eller et manus. Samtidig er en reporter på saken 
som ringer å spør om intervju. […] Så kan det hende det kommer nyanser etterhvert. 
[…] Du kan ikke ukritisk formidle det (innlegg fra sosiale medier) videre uten å 
sjekke med de som blir anklaget for noe. (Grøttum, 3.12.19) 

Flere av informantene mener det stiller dem overfor nye utfordringer når kravet om verifisering 

står sterkt. Slik informanten peker på, kreves det da enten flere ansatte på samme sak, eller så 

risikerer de at saken blir mindre utfyllende.  

 

En annen, interessant mulighet for journalistene var å publisere egne saker som de selv hadde 

produsert eller arbeidet med. I tillegg til saker de selv opplevde som interessant. Publisering av 

saker, og forsøk på å styrke egen merkevare er også noe av det Broersma & Graham (2016) 

mener er typisk trekk ved journalisters bruk av sosiale medier. Men i tillegg til å styrke egen 

merkevare, fortalte en av informantene om en annen vinning ved det:  

Ofte har man jo politikere som venner på sosiale medier. Når jeg legger ut saker er 
det jo litt morsomt at de får se hva jeg arbeider med for plutselig tar en politikere 
kontakt med deg angående den saken eller et lignende tema. (Melgård, 3.12.19).  

Slike funn styrker det Bruns pekte på om kontakt gjennom sosiale medier (2018). At det ifølge 

informantene gir journalister mer armslag er til dels overraskende, og gir styrke til tidligere 

studier om at sosiale medier gjør journalister mer uavhengig (Gulyas, 2013). 

 

Her ser det ut som at sosiale medier i liten, men tilstedeværende grad, utfordrer rekkefølgen i 

journalisters klassiske metoder (Østlyngen & Øvrebø, 1999). I tillegg ser det ut til at 

kommersielle logikker spiller inn når presset er høyt. Dermed utfordrer det også utvelgelsen av 

saker, og kontroll over tema som skal ut (Bruns, 2011). Flere av informantene mener dog at den 

digitale utviklingen inkludert sosiale medier «tok dem på sengen», og at de fortsatt i en 

endringsprosess. Mediene har ikke funnet sin form, noe som stemmer overens med flere 

empiriske undersøkelser (Kuhn & Nielsen, 2014) men journalistene mener samlet sett at 

nyheter og journalistikken fortsatt er i god behold. Det var bred enighet om at sosiale medier 

ga både muligheter og utfordringer, og at sosiale medier spiller inn i deres virke. Likevel var 
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alle enige om at sosial medier var en kanal og et mulig verktøy, men at «linjene» i politisk 

kommunikasjon som sådan fortsatt var til å kjenne igjen.  

4.1.3 Informasjon 

Videre skal vi se på to av de mest utpregede mulighetene journalister mener at de får av sosiale 

medier. Først vil jeg se på muligheten rundt et utvidet informasjonstilfang, deretter vil jeg følge 

på med nye muligheter om kildetilfanget.  

 

Særlig var det mulighetene om informasjon som trakk informantene til sosiale medier, i tråd 

med tidliger funn (Bruns, 2018). Alle informantene var enige om at det var en god, og i dag en 

essensiell kilde til informasjon, og en helt klar mulighet for journalistikken. Spesielt var 

muligheten til å følge med på hva publikum, politikere og andre relevante samfunnsaktører 

mener, samt deres nettverk. At sosiale medier med det samme også var så umiddelbar, gjorde 

det til et bra sted for raskt innsyn i den offentlige meningsdannelsen, og styrker dermed funn 

av Lee, Lancendorfer og Lee (2005). Det var varierende motivasjon for å bruke sosiale medier. 

Hvor noen «alltid har det åpent», så kunne man se en mer instrumentell tilnærming hos andre.  

Jeg er der i den forstand at politikere er der. Det er klart at å følge Erna Solberg eller 
Siv Jensen i valgkamp er nyttig. Usikker på hvor viktig, men man må følge med. 
Det kan komme ting som man må ha informasjon om, og det viktigste er at mange 
andre lar seg informere. Hvilken oppfatning og informasjon dannes hos folk når 
Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre legger ut kommentarer og reaksjoner. (Spencer, 
15.11.2019)  

For informantene var innlegg og ytringer på sosiale medier først og fremst en del av en løpende 

informasjonsflyt og impulser de aktivt henter inn. Ikke nødvendigvis for å skrive saker, slik 

som tidligere funn har foreslått (Broersma & Graham, 2013, 2016), men fordi innlegg ikke har 

en nyhetsverdi (Broersma & Graham, 2012). I dette ligger journalisters ideologi og metoder til 

grunn. Innlegg i seg selv må verifiseres før de publiseres, og konsekvensen av å ikke gjøre dette 

er at politikere overtar regien. Informantene mener å se slike tendenser i pressen: 

Sist eksempel er når Lan Marie Berg ble sykemeldt. I sitt innlegg på Facebook skrev 
hun blant annet at det var flaut å bli sykemeldt, men at nå hadde kroppen hennes sagt 
stopp. Det er helt greit å skrive en sak og referere til innlegget, men da blir det 
vinkelen og det alle aviser plukker opp på. At Berg møtte veggen ble nesten en 
koselig sak. Men faktum er, hvor mange tusen lovbrudd var det som foregikk under 
Berg? Det er legitimt å bli sykemeldt, men pressen bare tok hele hennes innlegg og 
publiserte det, og glemte konteksten. (Melgård, 3.12.19). 
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Et slikt eksempel peker på flere utfordringer som følger med muligheten til fortløpende 

informasjon. For det første kan det tenkes at eksemplet ovenfor faller inn under saker som er 

relevante og viktige for publikum, og at det derfor er riktig å skrive om. At en politiker velger 

å bruke sosiale medier til å komme med nyheten og ikke svarer på spørsmål, må derfor komme 

i andre rekke. Det kan også eksemplifisere at behovet for å «publisere nyheter raskt» setter 

mediene under et ekstra press og at kommersielle logikker og nyhetsøkonomi vinner over 

ideologi. I tillegg har mediene over tid tendert mot en mer personorientert journalistikk som 

gjør eksempelet gyldig som en nyhetssak, og styrker personifiseringen man har sett i norsk 

journalistikk (Aalberg & Brekke, 2007; Broersma & Graham, 2012; Davis, 2019). At en 

toppolitiker er syk er også identifiserbar for publikum, som er et nyhetskrav i journalistikken. 

Et slikt eksempel viser at politikere i større grad får mulighet til å være først ut med sin 

tolkningsramme, og sette ønsket fokus, som da blir bærende i mediene (Allern, 2001).  

 

At kontroll og regi blir stadig viktigere for politikere og mediene utgjør også en utfordring når 

alle har mulighet til å komme til orde fra første stund. En av informantene trekker blant annet 

fram at der mediene før hadde sterk kontroll over hva som ble nyheter og hvem som fikk komme 

til og når, noe som potensielt kunne ta flere dager for partier, er nå under press. Sosiale medier 

åpner for at alle kommer med sine uttalelser med en gang. Informantene peker på utfordringene 

dette medfører:  

Det er en reell fare for at man drukner i tilbakemeldinger, som potensielt forskyver 
perspektivet ditt. Dersom flere partier har egeninteresse av at en debatt fortsetter i 
en retning, mens flere andre partier mener det egentlig er et annet perspektiv som er 
viktig, blir det vanskeligere for en journalist å holde styr, og sorteringsarbeidet blir 
større. (Glomnes, 9.12.19) 

Det er ikke lenger mulig for mediene å først publisere informasjon om en sak, for å så senere 

plukke opp og starte en diskusjon. Nå må mediene plukke opp på alles mening så fort de 

kommer. Det blir vanskeligere å holde oversikt og kontrollere informasjonsflyten i samfunnet, 

og dermed presses portvokterrollen til mediene (Bruns, 2003). Informantene bekrefter at alle 

har tilgang til den offentlige debatten som gir mer informasjon, samtidig som det åpner for 

alternative veier til den offentlige agendaen (Bruns, 2003, 2011). Informantene forteller også at 

det flere ganger skjer at saker de i utgangspunktet ikke vurderte som nyheter blir plukket opp 

av mediene etterhvert. Poenget er tydelig: det finnes flere alternative veier til dagsorden 

(Broersma & Graham, 2012;2013: Ekman & Widholm, 2015), og informantene var enige i at 

«dersom saker får voldsom stor oppmerksomhet på sosiale medier, er det rart om ikke 
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tradisjonelle medier plukker opp på det» (Randen, 18.11.19). På den måten styrker meningene 

om at den tradisjonelle strukturen i politisk kommunikasjon opplever endringer. Nå har flere 

mulighet til å delta og bli hørt (Broersma & Graham, 2016), og pressen er ikke alene om 

informasjonsformidlingen og dagsorden. Hvor andre aktører har vært passive konsumenter, kan 

flere nå være aktive produsenter, og dermed større mulighet til å bli hørt (Ekman & Widholm, 

2015). Sosiale medier fungerer i seg selv som kilde med påvirkning på de mediene i lys av et 

intermedialt agendasetting-perspektiv (Lee, Lancendorfer & Lee, 2005, s. 68). 

 

Mye av det informantene har pekt på til nå, handler om informasjonsflyten som er synlig på 

sosiale medier gjennom innlegg fra personer i deres nettverk og algoritmer. Her pekes det på at 

informasjonen i seg selv, allerede er påvirket. Informantene i studien har vært en del av det 

politiske miljøet lenge, og de har et «topptungt» nettverk (Revers, 2014). Da er det fortsatt sånn 

at journalistene har tilgang og får presentert mer politisk relevant, men også partisk 

informasjon, daglig, enn hva publikum gjør (Hindman, 2015). På den andre siden trekkes 

sosiale medier fram som et søkeverktøy som er en viktig informasjonsmulighet. Her var det 

bred enighet med ulik erfaring og bruk:  

Man kan finne ut av nettverk, med tanke på makt. Hvem er venner med hvem? Hvem 
er det som har reist på ferie med hvem, og hvor tett er bånd mellom to aktører? Det 
er eksempler på at når folk har fått nye (arbeids)roller har de vært for tett på 
hverandre. Da har Facebook hjulpet oss å avdekke et habilitetsspørsmål. Slike ting 
er høyst relevant i politikken. Alle politikere har store nettverk som vi overvåker. 
For eksempel i KrF-striden dukket opp noen innspill som enda ikke hadde blitt 
rapportert. Flere meninger gir også flere perspektiver og kilder. (Grøttum, 3.12.19)  

En annen informant trekker fram at der man tidligere var avhengig av å gå til Stortinget for å 

få den riktige informasjonen, gjør nå sosiale medier og de teknologiske utviklingene det enklere 

å finne informasjon ved skrivebordet: 

Før var jobben å gå bort på Stortinget, ikke bare for å drikke kaffe, men det var 
kildene. Der fikk du direkte tale. Det var en informasjonsplass. Nå er det med sosiale 
medier, og generelt digitale muligheter, åpent opp et søkeverktøy. Da Aftenposten 
avslørte reiseregninger på reiser som aldri var foretatt, ble det gjort av kolleger som 
aldri har satt sin fot på Stortinget. Så i tillegg til å følge meningsdebatter på sosiale 
medier, kan man også bruke det til å gjøre banebrytende avsløringer. (Spencer, 
15.11.2019) 

I tillegg trekkes det fram muligheter til å søke på bestemte stikkord eller emneknagger. Alle 

informantene i studien brukte slike muligheter svært ofte, både som kilde i saker, men mest 

som informasjon og kontekst til saker de leste seg opp på. Sosiale medier fungerer også som et 

arkiv, og alle informantene fortalte om ulike måter de hadde brukt dette på. Her har man 
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mulighet til å søke seg tilbake i tid, finne personer som har vært utsatt for urettmessig 

behandling, eller bruke emneknagger på Twitter til å spesifisere søk om bestemte tema. 

(Broersma & Graham, 2012).  

4.1.4 Kilder 

Videre skal vi se på en utvidet mulighet rundt tilgang og bruk av kilder, som er den andre 

utpregede muligheten på sosiale medier. Informantene var enige om at kildetilfanget potensielt 

kunne og hadde blitt bedre. Et bedre kildeomfang åpner for nye vinklinger i saker, i tillegg er 

det en idébank for nye saker. Noen utfordringer trekkes frem, som anonymitet, høyt 

temperament og potensialet for stor spredning.  

 

Først og fremst var det bred enighet om at sosiale medier ga en unik mulighet til å komme i 

kontakt med nye kilder, likt tidligere funn (Bruns, 2018). Det kan være «informasjon som spres 

på sosiale medier som er gode utgangspunkt, eller indikasjoner på at noe er galt». En annen 

forteller at innlegg også kan være «utgangspunkt for politiske idéer, som følge av et innlegg fra 

politikere». Tilgang til nye kildene kan gi et unikt og «riktig» perspektiv på saker. En kilde 

forklarer mulighetene slik:  

Det er blir et annet kildetilfang enn tidligere. For meg har sosiale medier gitt en 
mulighet rundt kilder som til tider vokser meg over hodet. Størst gevinst er helt klart 
at man finner vanlige mennesker. […] Det en del av nyhetsoppdateringene mine, 
men spesielt finnes det muligheter blant grupper på Facebook, om tema og innen 
yrkesgrupper som gir meg innblikk på nye måter. Jeg kan treffe helt andre grupper,  
for eksempel mennesker som kun har kontaktnett innenfor sitt felt. (Solvang, 3.4.20) 

Spesielt vektlegges kilder gjennom kilder i spesifikke grupper på Facebook. Dette kan være 

spesifikke yrkesgrupper eller Facebook-grupper som har samlet seg om, og diskutere bestemte 

saker. Også muligheten til å søke gjennom sosiale medier ble trukket fram av mange. For 

informantene handler det mye om at der det tidligere var mange begrensninger, geografisk og 

mellom mennesker, er det nå mer åpent. I tillegg er det svært mange, både eliter og publikum, 

som bruker sosiale medier til å dele egne, personlige meninger, er nå en del av den daglige 

informasjonsflyten til informantene.   

Man kommer i kontakt med kilder man ikke har tilgang på ellers. Et eksempel er når 
et Norsk skip ble angrepet i Omanbukta. Gjennom Instagram brukte jeg muligheten 
til å finne ut hvem som hadde «sjekket inn» på skipet gjennom å søke på lokasjon 
og emneknagger. Da fant jeg to latviske arbeider som jeg kunne spørre om var der 
nå. (Melgård, 3.12.19) 
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 Ved at geografiske begrensninger brytes ned, blir det altså enklere å finne og få kontakt med 

«riktige» kilder (Gans, 1980, Broersma & Graham, 2012, s. 460). Det å komme i kontakt med 

kildene kan også i noen tilfeller være mer effektivt: 

Før kunne man sitte på en sak og måtte ringe alle sammen [politikere] for å få noen 
til å reagere. Da kunne det bli tilfeldige mennesker som havnet inn i en sak. Nå kan 
du bare gå på sosiale medier, og se hvem som mener noe. For eksempel kan man se 
at nå er Tina Bru i gang igjen, og da ringe henne. (Melgård, 3.12.19)  

Kildeomfanget har altså både utvidet og effektivisert seg. Det til tross for at informantene i 

studien trolig har et topptungt nettverk. Gjennom at ikke-eliter deler sine nettverk og historier, 

finner informantene bedre kilder (Bruns, 2018). Ønsket om «vanlige» mennesker stemmer nok 

bedre med medienes kommersielle logikker og personifiseringen, da inntrykket som gis her er 

at ikke-eliter egner seg bedre for identifisering. En annen mulighet handler om at det er lavere 

terskel for å ta kontakt med både med publikum og politikere. Flere fremhever «chat»-

funksjonen, som for informantene føles enklere å ta i bruk enn e-post og telefon i noen tilfeller. 

Dette gjelder også publikum selv, når de opplever flere tips enn tidligere.  

Vi får ofte, og mange tips til interessante kronikker og kommentarer. Og til nye 
innganger på kompliserte saker. Det er sånn jeg bruker sosiale medier mest. 
(Eriksrud, 2.12.19)  

Med et bredere kildetilfang mener også informantene at de får bedre og rikere tolkningsrammer, 

og at problemer ikke alltid lengre forklares «ovenfra og ned» (Bruns, 2018; Mathisen, 2010). 

Her var det for informantene to tilnærmingsmåter. For det første handlet om informasjonsflyten 

og hva som er tilstedeværende i egne sosiale medier. En informant forklarer det generelt slik: 

Henter inspirasjon og følger med på debatter og innlegg på sosiale medier. Dette 
følger alle medier med på. Her får du et overblikk over hva og hvor det koker. Det 
brukes som et tilleggs element i den løpende prosessen av informasjon. (Spencer, 
15.11.2019)  

Her er informanten innom den offentlige meningsdannelsen, og gir den tyngde. Informanten 

trekker også fram at den «seriøse politikken ikke skjer på Twitter» (Spencer, 15.11.2019), men 

at inntrykk og meninger gjennom sosiale medier inspirerer journalistikken, og på den måten 

utvider uten å erstatte (Broersma & Graham, 2016). For informantene var det enkelt å følge 

med på publikum, plukke opp på saker, oppdage avvik eller søke seg tilbake til saker. Flere 

viste til den interaktive siden av sosiale medier, for eksempel knyttet opp til løpende debatter, 

hvor journalister direkte kan spørre publikum etter innspill og meninger. Eller at de kan bruke 

debatter som utspilte seg kvelden i forveien, slik en informant gjorde: 
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For eksempel brukte vi det som startet med en uttalelse fra John Helgheim om kritikk 
av forskning. Her skrev Helgheim på Twitter at man ikke kunne stole på forskning. 
Under hans innlegg svarte svært mange, som gav oss mange poenger å ta med til 
programmet og sånn sett få en mye bedre diskusjon enn hva vi hadde i 
utgangspunktet. (Randen, 18.11.19) 

Slik tar også journalistene aktivt i bruk publikums meninger, og som bidrar til en 

demokratiserende effekt, i tillegg til å utvide eget kildeomfang. I flere saker forteller 

informantene om hvordan sosiale medier tillater dem å finne kilder fra publikum som har vært 

utsatt for maktmisbruk, men også politikere og hvilke ytringer de har kommet med tidligere. 

Her blir det enkelt for journalister å «sjekke» politikeres handlinger opp mot lovnader (Aalberg 

& Curran, 2012, s. 3).  

4.1.5 Utfordringer  

Sosiale medier ser altså ut til å gi informantene i studien flere muligheter grunnet en bedre 

oversikt, og søkeevner gjør at de kan utføre jobben mer effektivt. En utfordring var likevel 

sentralt for informantene i relasjon til informasjon og kilder. Fordi sosiale medier i seg selv, 

eget nettverk og engasjement kan gi skjeve bilder av virkeligheten dersom man ikke er forsiktig.  

Det er vanskelig å skille snørr og barter. Hvem har faktisk kompetanse? Det kan 
være lett å la seg forlede av mengder i store grupper på Facebook, og aksjoner på 
sosiale medier kan arte seg mye større enn i realiteten. I tillegg har man jo en egen 
nyhetsfeed som kan være bedragersk, og som allerede er en feilkilde. (Solvang, 
3.4.20)  

Her pekes det på flere faktorer som fragmentering, vanskelig dimensjoneringer og skjeve 

inntrykk. Flere av informantene problematiserer sosiale medier og informasjon. En slik skepsis 

har også tidligere studier pekt på (Bruns, 2018; Djerf-Pierre, 2016) Trolig kommer en del av 

utfordringen med at sosiale medier i seg selv har et kort format, som fort kan føre til at budskap 

oppleves polemiserende eller «populistisk» (Takvam, 18.12.19). En informant gir et eksempel: 

For eksempel, når du har et statsbudsjett, og så skal den ut på Twitter i 140 tegn? Så 
handler hele den politiske debatten om den ene setningen. (Randen, 18.11.19) 

Samme informant påpeker at det kan føre til en opplevelse av en mer fragmentert 

debatt fordi man får bare en side av saken, og hele informasjonsbildet når ikke ut til. 

Når begge sider kommuniserer i korte format oppleves det fragmentert og oppstykket: 

Den offentlige samtalen oppleves så mye mer fragmentert. Det foregår to samtaler 
på to forskjellige plasser og disse møtes aldri, men lever parallelt. Det blir nesten litt 
ekkokammer. I disse samtalene kan også fort stort bli smått, og smått bli stort, og 
det skaper et feil bilde. Dimensjonen på ting går ut av proporsjoner fordi diskusjoner 
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kan bli smale. Typisk eksempel her er også at det oppstår et typisk buzz-ord eller en 
setning som det er enkelt å henge seg opp i. Her er det noe skummel som man må 
passe på. (Randen, 18.11.19)  

Debatter på sosiale medier bærer også preg av ujevn dimensjonering, og et voldsomt 

engasjement som gir et feil bilde av tema.  

Man må være forsiktig fordi mange saker baserer seg på temperatur og engasjement, 
som kan være problematisk om du bruker sosiale medier som eneste kilde. Det er 
spesielt noen regionalpolitiske saker, for eksempel vindmølledebatten – det er en sak 
som egentlig er kjedelig, men har oppnådd mye engasjement. Samtidig er det få 
debatter om skatt, som er vel så viktig, som oppnår like stort engasjement. Du kan 
få inntrykk av at det er veldig mye mer konflikt enn hva det er, og at løsningene er 
mye enklere enn hva som kommer frem. (Glomnes, 9.12.19) 

Saker som skaper stort engasjement utgjør også et problem for journalistene, ettersom det 

utfordrer de etiske kravene de har ovenfor sine kilder, da spesielt om å ikke henge ut noen. Når 

saker vokser seg store på sosiale medier er det likevel, som vist, utfordrende å ikke skulle plukke 

dem opp. Et annet eksempel fra en av informantene:  

Lokalpolitikere får plutselig en annen betydning enn hva de har gjort tidligere. Den 
saken i Telemark, på den skolen hvor det var snakk om at man ikke kunne si julemat? 
Hvor kommer den saken fra? Er det riktig? Skolen sa det ikke stemte, men likevel 
ble det en rikssak, og kom på Dagsnytt 18. Plutselig var det over alt, og lokale 
politikere og aktører som ikke er trent for mediene må nå svare for seg. (Grøttum, 
3.12.19) 

For journalistene kan til og med korte meldinger, eller stort engasjement by på utfordringer 

ettersom sosiale medier ikke representerer alle. Det gjelder både publikum og politikere. En 

informant forteller at de i sitt program ofte bruker Twitter ofte fordi det er i tråd med deres 

lyttere. Det skaper et skjevt bilde, fordi da går man glipp av en hel side av diskusjonen.  

Samtidig er det bare en liten gruppe som er medlemmer på Twitter, dermed 
representerer ikke det som skjer på Twitter hele Norge. Og så må man se hvilke 
politikere som hvor. Sp har også en helt annen strategi enn sosiale medier og her blir 
det fort bli problematisk. Jeg er ikke i Finnmark og snakker med lokallagsleder, men 
jeg ser Sveinung Rotevatn på Twitter. Jeg leser heller ikke lokalaviser hvor Vedum 
er sitert, og han er heller ikke med i tråden på Twitter med meg. Da mister man 
perspektiv. (Randen, 18.11.19)   

Alle informantene viste seg å være svært bevisste på problemstillinger som dette. De la vekt på 

at det var pressen sin rolle å formidle alle perspektiv i saker, og at sosiale medier derfor ikke 

kan fungere som kilde alene, men som supplement. En slik bevissthet er med å bekrefte nyere 

undersøkelser, som viser at med tiden har journalister blitt mer skeptiske til å finne kilder på 

sosiale medier (Djerf-Pierre et al., 2016, s. 858). Ifølge flere av informantene kan det forklares 

med at de tradisjonelle mediene fortsatt er i en overgangsfase. En av informantene mener at vi 



68 

 

var kommet til neste steg i den teknologiske utviklingen med sosiale medier, og at vi derfor 

allerede ser en nedgang i saker som stammer fra meningsytringer på sosiale medier. En annen 

mente alle aktører har tilpasset seg bruken, og har sett lite påvirkning fra sosiale medier, og 

derfor er det lite bruk: 

Det blir mindre og mindre av saker som er laget på meningsytringer. Jeg tror folk er 
lei av journalistikk som baserer seg på det. Det er så mye meninger der ute, at det er 
nesten ikke noe poeng å plukke opp på lengre. Man har skjønt at det ikke har så stor 
betydning lengre. (Glomnes, 9.12.19) 

4.1.6 Oppsummering 

Sosiale medier ser ut til å spille lite inn på journalisters verdier og roller. Tvert i mot kan sosiale 

medier kompliserer prosessen fordi sosiale medier kan sette objektivitetsidealet i fare, og de 

unngår derfor åpenlys kontakt med politikere. Det kan også til en viss grad påvirke 

nyhetskriterier, hvor visuell fremstilling muligens har blitt viktigere. Kommersielle logikker 

gjør seg også gjeldende når presset er høyt, og påvirker dermed utvelgelse av saker og 

kontrollen de har over tema (Bruns, 2011). Sosiale medier har gitt flere muligheter og 

utfordringer for journalister. Mest fremtredenen er en utvidet mulighet når det gjelder tilgang 

på mer informasjon raskere. Den andre tydelige muligheten handler om kildeomfang, hvor 

sosiale medier bidrar til «riktige» kilder (Gans, 1980). At alle nå kan delta i offentlige debatter 

gjør at fragmentering, vanskelig dimensjonering og økt engasjement i spesifikke saker, 

utfordrer journalisters forståelse av tema og saker. Flere av informantene mener likevel at den 

digitale utviklingen inkludert sosiale medier kom overraskende på. Derfor er de fortsatt i en 

endringsprosess, hvor mediene ikke har funnet sin form. Det stemmer med flere empiriske 

undersøkelser (Kuhn og Nielsen, 2014), og journalistene mener samlet at nyheter og 

journalistikken er i god behold. Et samstemt inntrykk er at sosiale medier har ført til noen 

endringer, og at det gjør jobben til journalister mer effektive (Broersma & Graham, 2012).  

4.2 Vurdering av politikere og sosiale medier 
Hvilke muligheter og utfordringer ser politiske journalister at sosiale medier gir politikere? 

Fokuset i tidligere studier har vært på hvilke muligheter, og motivasjon for politikere til å bruke 

sosiale medier. Jeg ønsker med denne studien å snu fokuset til hvordan politiske journalister 

vurderer det. I den følgende analysen redegjør jeg derfor for hvordan informantene vurderer 

sosiale medier og politikere.  



69 

 

 

I første del av analysen redegjøres det først for hvordan politikere bruker sosiale medier. Her 

vektlegges hvor interessant politikere er, samt hvordan den gjensidige avhengigheten utspiller 

seg, før vi går videre til to nye muligheter politikere har. Først vil jeg se på muligheter til å 

unngå massemediene, og videre muligheten til å unngå forhandlinger med journalister. 

Avslutningsvis peker jeg på noen aspekter av nytteeffekten for politikere, utfordringer, samt 

hvem informantene mener politikere når med sine ytringer. 

4.2.1 Politikere og sosiale medier 

Flere undersøkelser har vist hvordan politikere bruker sosiale medier, og hvilke initiativ de har 

for å bruke det. Sentralt her er markedsføring, å informere og dialog med publikum (Karlsen, 

2015, Kalsnes & Larsson, 2015, Enli & Skogerbø 2013). I denne analysen vil det greies det ut 

om hvordan politiske journalister opplever politikeres bruk.  

 

Bredden av intervjuene viser at informantene i all hovedsak mener politikeres bruk av sosiale 

medier er uinteressante og består av enveiskommunikasjon. Ifølge informantene er det lite som 

tyder på at sosiale medier generer mye verdifull oppmerksomhet til partiene at det for dem, og 

for publikum, er avgjørende. Det har allerede kommet fram tidligere i denne analysen at 

informantene merker at politikeres bruk av sosiale medier har økt som en tydelig tendens. 

Samtidig ble det pekt på at politikeres ytringer i seg selv får mindre oppmerksomhet fra 

journalister enn tidligere, selv om bakgrunnen for dette er usikker. Flere faktorer kan spille inn, 

men mye tyder på at både journalister og politikere har lært seg å bruke sosiale medier, og 

konsekvensene av det.  

 

Informantene var enige i meningene om at politikere var over gjennomsnittlige kjedelige og 

uoriginale på sosiale medier. Flere pekte på det faktumet at politikere nesten utelukkende 

forsøker å informere, og «selge» sin politikk gjennom sosiale medier, noe journalistene ikke 

mente førte noen sted. Det ble altså klart at politikere hovedsakelig bruker sosiale medier til å 

informere, bygge image og markedsføre seg selv, slik Kalsnes og Larsson (2015) og Enli og 

Skogerbø (2013) beskrev. En av informantene forklarer det slik:  

Noen er god, noen er morsomme. Men de aller fleste er standard og deler saker og 
meninger. Noen skriver mye og deltar i debatter. Totalt sett er de ikke så veldig 
oppfinnsomme. (Eriksrud, 2.12.19) 
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Det er altså ikke sort-hvitt, men det generelle inntrykket var at de var kjedelige. Å markedsføre 

eller bygge sitt eget image, fører heller ikke automatisk til en bedre kontakt med publikum. En 

lav interesse for politikeres bruk av sosiale medier kan også vise at slike innlegg i liten grad tas 

i bruk av journalister som kilder, eller som innledninger til egne saker, og på den måte både 

avkrefter de Broersma & Graham, 2012), i tillegg ser det ut til at politikere ikke klarer å være 

innovative nok til å få oppmerksomhet og dekning i tradisjonelle medier (Ekman & Widholm, 

2015; Karlsen, 2011; Skovsgaard & van Dalen, 2013). Informantene i denne studien mener 

også at politikere ikke har klart å tilpasse seg den nye nettverkslogikken, og støtter derfor 

Klingers (2013) funn om politikere som sliter med å tilpasse seg sosiale mediers logikk. Ingen 

av informantene var av det inntrykket at politikere i stor grad blandet personlig kommunikasjon 

og massekommunikasjon, og på den måten tydeliggjorde dette skillet i politisk kommunikasjon 

slik van Dijk mener (2006). En informant ser det slik:  

Bare spør deg, vet du hva mannen eller barna til Erna Solberg heter? Hvor mange 
barn har Jonas Gahr Støre? Eller hvordan kona til Trygve Slagsvold Vedum ser ut? 
Det er ikke tradisjon for å gå inn i det private på den måte. (Rønning, 2.12.19)  

Det ble også klart at informantene ikke mener politikere krysser noen grenser for hva som er 

akseptabelt på sosiale medier. Landbruksminister Olaug Bollestad ble trukket fram som et 

eksempel som blander personlig dagbok med politikk, noe som ble vurdert som positivt, siden 

hun ikke blander det for mye med politikken. Det var få tegn til problematisk personifisering 

(Ekman & Widholm, 2015). Et gjennomgående argument var at sosiale medier er et gode for 

demokratiet fordi publikum får bli kjent med de som styrer landet, og at tendensen fram til nå 

ikke er særlig annerledes enn når politikere deltar i underholdningsprogram på TV. En av 

informantene mente likevel at politikere i stor grad drar det personlige inn i politikken og gjør 

hverdagspolitikk til noe personlig, og at det stadig sprenges grenser for hva som var standard 

tidligere. En annen av informantene pekte på at dersom det skjer, og at det genererer 

medlemmer og stemmer til partiene, er det en skummel utvikling for demokratiet. Videre var 

det tydelig at informantene mener og merker at politikere på sosiale medier ikke når ut like 

bredt som mediene. En informant vurderer det slik:  

De er fortsatt avhengig av, og liker symbiosen mellom mediene og dem. Det er jo 
favoritthobbyen deres. De føler selv de treffer blink om de kan få både dekning på 
TV og så bruke et klipp fra TV i egne sosiale mediekanaler. Da har de truffet 
gullfuglen. (Solvang, 3.4.20)  

Selv om sosiale medier er en tilførsel til egne kontrollerte kanaler ser det altså ikke ut til at det 

stopper, noe som gjør politikere uavhengige av ukontrollerte kanaler (Karlsen, 2009). Politikere 
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er også avhengige av tilliten folket har til mediene (Dalen, 2020, s. 356; Zaller, 1992). Dette 

spiller også inn i symbiosen politikere har med mediene, hvor mediene renvasker budskapene 

til politikere, som bidrar til et ønske om å også ha en gjensidig respekt for mediene, som 

diskutert tidligere. Selv om politikere og samfunnet har fått en mulighet til å publisere egne 

innlegg gjennom sosiale medier er det ingen garanti for at de vil lykkes i å bli hørt eller plukket 

opp av mediene. Bruk av sosiale medier var også noe politikere må ha «i blodet», på samme 

måte som man kan diskutere medietekke (Aardal et al., 2004). Et eksempel som ble brukt flere 

ganger var FrP politikeren Sylvi Listhaug.  

Listhaug har en form for suksess. Hun er åpenbart flink til å bruke det for å 
mobilisere en slags base og tydeliggjøre seg selv som politikere. Hun bruker 
Facebook til å vise at hun bryr seg om de samme spørsmålene som en gruppe 
velgere. (Glomnes, 9.12.19).  

Det var klart at hun for det første har oppnådd suksess fordi innleggene hennes spiller på sterke 

følelser, men også fordi hennes populistiske image enkelt kan bygges opp gjennom sosiale 

medier. Det er en plattform som passer hvordan hun er som politiker, og som spiller videre på 

hennes medietekke. Listhaug er altså en av få som klarer å skape engasjement fordi hun har 

forstått nettverkslogikken og bruker innhold som engasjerer (Klinger & Svensson, 2015). 

Denne diskusjonen vender jeg tilbake til i neste kapitel. Det gjennomgående eksemplet med 

Listhaug, var likevel at hun var unntaket, og en av få politikere som har oppnådd annet enn å 

spre informasjon, og en av få. Hun har klart å bygge opp og vedlikeholde nettverket av velgere, 

i stor grad mobilisere, kommunisere, informere, samt sette agendaen. Kalsnes og Larsson 

beskriver det som de mest typiske trekkene for politikeres bruk på sosiale medier (2015). Flere 

av informantene mente derfor også at det var et stort potensial for politikere og sosiale medier.  

Jeg tror ikke det skjer enda, men det kan jo skje i Norge. At en politikere sanker 
stemmer på grunn av personlig popularitet og egenskaper som ikke angår politikken. 
Og da er det farlig, for da er det ren populisme. (Solvang, 3.4.20)  

En annen utfordring kan være at sosiale medier legger til rette for «sensasjonelle og 

provoserende» budskap, hvis det hadde blitt kommunisert i andre kanaler, ville det fått en annen 

tone. Flere av informantene mener også at politikere bruker sosiale medier til å gå mer i dialog 

og bruke det til aktiv lytting og at «dersom du ikke er sosial på sosiale medier kan du like godt 

la være» (Solvang, 3.4.20). En av informantene forteller: 

Med en gang politikere tror de snakker til et større publikum begynner de å 
argumentere. Det tror jeg er helt feil. Jeg mener sosiale medier kunne vært en bra 
plass for å være nysgjerrig og lyttet mer til folk. (Eriksrud, 2.12.19)  
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Å ha dialog med publikum krever svært mye ressurser og tid, og det forutsetter ofte 

organisatoriske endringer i partiene. Derfor er det mer krevende å gjennomføre. I tillegg 

påpekes det at slik «lytte»-kampanjer er utfordrende:  

Jeg tror på sitt verste, så blir ofte slike spørsmål-og-svar runder gjerne kuppet av den 
andre siden uansett. Så ender man med å bla seg gjennom tusen kommentarer som 
ikke er relevant. Og hvem har da tjent på det? (Glomnes, 9.12.19)  

Man risikerer ifølge informantene å oppnå det motsatte av dialog og dermed sitte igjen med et 

publikum som er mer negativt innstilt enn ved start. Dermed er man inne på det Lüders et al. 

(2014) fant i deres undersøkelser, at dersom man ikke klarer å følge opp folks forventninger 

oppstår det en ubalanse, som slår tilbake i form av skuffelse og lavere engasjement. Per nå er 

det likevel ikke mye interessant på sosiale medier, og det ble også diskutert om sosiale medier 

var «viktige i det hele tatt» (Gjerstad, 15.11.19). Noen pekte på et åpenbart eksempel fra 

valgkampen 2017 og 2019, hvor Senterpartiet, som har uttalt at sosiale medier ikke er viktig 

for dem, likevel fremstod som vinnere i valgene. «Å ikke fokusere på sosiale medier hadde helt 

klart ikke en negativ effekt» (Gjerstad, 15.11.19). Senterpartiet endte med å bli Norges tredje 

største parti under fylkes- og kommunevalget 2019. Ettersom sosiale medier ikke ser ut til å ha 

en stor effekt på publikum og innvirkning på hvem som vinner valget. Flere av informantene 

trekker også fram at sosiale medier, selv om noen politikere har mange følgere ikke har stor 

effekt. Igjen trekkes fram de begrensede mulighetene for politikere til å nå bredt ut frem: 

Mange er så redd for at de nå har så mye styring selv, men det stemmer ikke, fordi 
jeg vet også at når politikere legger noe ut, så treffe de bare egne velgere. Mediene 
er fortsatt viktigst. (Melgård, 3.12.19) 

4.2.2 Politikeres muligheter 

I den tradisjonelle politiske kommunikasjonen har det vært mediene som dominerer 

informasjon i samfunnet om politikk. Sosiale medier muliggjør en endring av dette. Særlig er 

det to nye muligheter politikere får med sosiale medier. Først vil jeg gå gjennom muligheten 

for politikere til å bruke sosiale medier til å gå forbi tradisjonelle medier, og da også 

journalisten. Påfølgende, og i nærhet til forbigåelsen er forhandlingene mellom politiske 

journalister og politikere.  

Dessverre får de mulighet til å publisere sine ufiltrerte budskap uten at det er pålagt 
noe journalistisk arbeid. Om makt og misbruk er virkemidler har vi et problem. 
(Solvang, 3.4.20)  
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Det var bred enighet hos informantene om at politikere har fått denne muligheten og at den tas 

i bruk, samt at frekvensen av bruken har økt. Det var likevel en del variasjoner i hvordan 

informantene vurderte dette. Flere av informantene mente at det ikke var et problem eller en 

utfordring, og at det sammenlignes med det som tidligere er nevnt om «å komme med sin 

mening» og «fortelle hva de driver med». I disse tilfellene fremstår det ikke som utfordrende 

dersom politikere fra starten av tar regien over en sak eller nyhet, uavhengig av hva den er om. 

Noen informanter mente å se tendensene hos politikere, bekrefte det, uten at det var et problem. 

En informant forklarer det slik: 

Vi ser flere tilfeller hvor politikere, om det kommer en kjip sak mot dem og de blir 
kontaktet for å bli konfrontert, så vet de at vi ikke publiserer før de har svart på 
påstandene og skrevet saken ut, og så går de på egen Facebook-side og skriver en 
pressemelding og på den måten får vinklet saken selv. Det er en måte å formilde 
omstendighetene på. Det kan være irriterende, men jeg ønsker ikke å overdrive. 
(Melgård, 3.12.19) 

En informant mente forbigåelsen skjer med jevne mellomrom, men at det da må håndteres der 

og da. De samme journalistene var klare på at politikere benytter sjansen, da det tillater dem å 

ta regi helt selv, samtidig som man slipper unna kritiske spørsmål som de ikke ønsker å svare 

på. Ifølge informantene gir det en ensidig kommunikasjon fra viktige aktører i samfunnet. 

Vi ser at politikere er aktive, og velger sosiale medier som plattform fremfor oss. 
Det er en utfordring at politikere heller ønsker å redigere sitt budskap på Facebook, 
enn å besvare spørsmål fra journalister. Velger de en slik strategi mener jeg uansett 
at det er ganske uryddig oppførsel. (Grøttum, 3.12.19) 

Et fjerde syn som ble fremmet var en helt klar økning og utnyttelse av denne muligheten, uten 

at det var grenseoverskridende. I det ligger et annet interessant poeng. De gangene politikere 

utnytter muligheten på sosiale medier, er det i saker som er utfordrende for den politikeren.  

De bruker sosiale medier for å si noe, komme med et svar, og så trekke seg ut i 
vanskelige saker. Tonning Riise, Unge Høyres leder la alt ut på Facebook, etter at 
Aftenposten hadde arbeide med saken i to måneder. De går ut på Facebook for å 
komme i forkjøpet. Det samme så man med Fabian Stand, Trond Giske, og Hadia 
Tajik gjorde det for to år siden. Det skjer i økende grad. (Spencer, 15.11.2019)  

For informantene fremstår det som problematisk for journalistikken og samfunnsansvaret 

dersom politikere bruker sosiale medier til å forbigå massemedienes filter:  

Da får de ut akkurat det de ønsker og ikke mer. De unnlater jo å la seg stille åpent 
for kritikk, motspørsmål og oppfølging og sånn sett bidrar de heller ikke til en mest 
mulig åpen og opplyst debatt. Å løpe fra ansvaret vil jeg si. (Spencer, 15.11.2019)  
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Det var også generelt en større bekymring for samfunnet og demokratiet, enn hva journalistene 

mente det var for sine jobber. Det kan tenkes at siden politiske nyheter ofte oppstår i samspill 

mellom aktørene over lengre tid, er det hverken lønnsomt eller verdifullt for politikere å slippe 

en nyhet på sosiale medier. Som nevnt tidligere er det også viktig for journalistene å være kritisk 

til informasjon og verifiserer den før det publiseres. Hvis politikere bare bruker sosiale medier 

med et mål om oppmerksomhet og å vinne tolkningsrammer, mister de medienes dekning ved 

å ikke komme dem i møte. På den andre siden kan journalister miste muligheter når politikere 

som kilde uteblir og samspillet ikke er like sterkt. Da mister journalistene muligheten til å sjekke 

og verifisere informasjonen, eller teste svarene (Broersma & Graham, 2016).  

Ja når det gjelder rollen mellom de to aktørene, kan journalisten bli mindre viktige 
for politikere fremover. Se for eksempel på Sylvi Listhaug, men la meg legge til at 
hun er alene om dette enn så lenge, men hun vet at journalister ikke kjøper hennes 
budskap, og passivt er en kanal for henne. Derfor legger ikke hun vekt på å pleie et 
godt forhold til journalister slik andre kanskje gjør. (Takvam, 18.12.19) 

Det kan nok gjøre journalistene mindre viktig fordi politikere kan dominere 
nyhetspolitikken i større grad på egne premisser. […] Men det er klart at det er 
vanskeligere for politikere å skille seg ut nå, fordi det er mer saker, så om de har blitt 
mindre avhengig av mediene det vet jeg ikke. (Glomnes, 9.12.19)  

Også her trekkes det fram en forståelse for politikere som velger å gå veien om sosiale medier:  

Det kan også være en fin ting. Vi har sett at noen saker hvor medias fokus er veldig 
sterkt, at det krever mye å stå i en mediestorm, selv for en erfaren politiker. Så 
ventilen på sosiale medier kan fungere som en lynavleder, og bidra til at 
vedkommende føler at han selv får kommet med sin side av saken, hvor de tidligere 
var helt avhengig av journalister. (Glomnes, 9.12.19) 

Ifølge informantene i denne studien er det altså to faktorer hvor sosiale medier kan bidra med 

for politikere. De kan gå forbi journalistene med budskap når de selv ønsker det. Dette gir 

politikere mulighet til å ta regi selv, noe de stort sett gjør når de personlig står i vanskelige 

situasjoner. Den andre faktoren er at alle slipper til samtidig. Det er usikkerhet blant 

informantene om det er en mulighet eller en utfordring, fordi når alle går ut samtidig er det også 

vanskeligere å bli hørt. Politikere når fortsatt ikke ut like bredt som mediene gjør, og dermed 

er de også avhengig av å bli hørt av enkelt-journalister som plukker opp på deres budskap. 

4.2.3 Blir sosiale medier en del av forhandlingene? 

Ytterste konsekvens av at politikere forbigår massemediene og journalister, er at forhandlingen 

om kontroll faller bort. Derfor er det også viktig å få innsikt også i hvordan politiske journalister 

vurderer en sånn type konsekvens.  
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For informantene i denne studien er forhandlinger er en stor del av journalisters arbeidshverdag 

fortsatt. Informantene peker på at mediene fortsatt er den viktigste premissleverandøren for den 

politiske kommunikasjonen i Norge (Ottosen et al., 2012), noe som gjør at forholdet mellom 

politiske journalister og politikere fortsatt er til stede og blir ansett som sterkt.  

 

Informantene forteller først og fremst at det er to typer forhandlinger mellom dem og politikere. 

Den første handler om faktiske forhandlingsrelasjoner, og i de situasjonene hvor det ikke er 

rom for forhandlinger. Det styrker Allerns (1997) uegennyttige relasjoner. Den siste handler 

om saker hvor journalistene og deres ideologi kommer tydelig frem, i saker som er av allmenn 

interesse. En informant forklarer det slik: 

Der er noen saker man ikke kan forhandle om i en løpende politisk debatt. Jeg kan 
ikke forhandle om spørsmål om støtte til et forslag om å la ureturnerbare flykninger 
jobbe i Norge. Her er det ingen mulighet til å forhandle bort svaret. Men dersom jeg 
spør en politiskere som nylig har mistet sønnen sin, om han kunne tenke seg å stå 
fram med sin historie, så er det klart at det er elementer av forhandlinger. (Rønning, 
2.12.19)  

Her forklares en midlere form for forhandlinger i saker som ikke har en like tydelig offentlig 

interesse. Det var bred enighet om at journalister bruker en del tid på å forhandle de praktiske 

siden opp mot saker med politikere. De praktiske sidene handler om tidspunkt, sted og lignende.  

Der kan det handle om at vi foreslår et tidspunkt for en sending som politikere ikke 
har tid til den dagen, men neste. Så man finner ledig tid. (Randen, 18.11.19)  

Den type forhandlingene handler for journalister om å finne de «medieriktige» kildene, som 

passer inn i deres perspektiv (Cook, 2005, Gans, 1980). Hvis intervju avtales og politikere da 

ikke velger å gå forbi mediene, starter forhandlingene i intervjuet. Her bekrefter de 

informantene at det forhandles fra begge sider, hvor journalister ønsker mest mulig av kilden, 

og kildene vurderer hva de kan si, og hvilken vinkling som er mest lønnsom (Berkowitz, 2019).  

En forhandling kan være at en person har gitt en kontroversiell uttalelse til deg 
uoffisielt i lunsjen. Så ønsker jeg å sitere han på disse standpunktene, hvor han sier 
nei. Her oppstår det forhandlinger. Det handler om å få folk med på en idé. Av og 
til må du forhandle om hvor langt du kan gå. Ofte sier en politiker en ting uoffisielt, 
og en annen ting på blokka og jeg vil jo at disse to tingene skal møtes. (Marie, VG) 

De sistnevnte forklares også av samme informant som en del av den gjensidige respekten 

aktørene har for hverandre, og at det ikke skjer fordi politikere skal kunne påvirke stoffet.  
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Det er klart, det er jo kilden som skal stå frem. De skal få kritikken. De skal få 
drapstruslene, så det er viktig med en samtale om hvor langt man kan gå.  

Det som ikke kommer fram her, og som flere av informantene uttrykte, er den kontinuerlige 

kontakten journalister har med kilder. Som eksempelet ovenfor implisitt peker på, skjer 

forhandlinger mellom aktørene, hvor kilder i utgangspunktet kan si nei, men for eksempel åpner 

for å bli sitert etter hvert. Her vitner kontakten og forhandlinger om, som nevnt i det teoretiske 

rammeverket at politiske nyheter skapes over tid, og ikke alltid direkte (Blumler & Gurevitch, 

2002). På bakgrunn av at det er vanskelig å få grep om forhandlingene også når aktørene 

diskuterer noe «av blokka» over en øl, som senere skal vise seg å bli en sak «på blokka». Slike 

tendenser vitner videre om «et bakrom» i den politiske kommunikasjonen, og forhandlingene 

mellom politiske journalister og politikere, som jeg vil komme tilbake til i siste kapitel.  

 

Videre kommer det også fram at politiske journalister mener politikere har fått en annen 

mulighet som må redegjøres for. Det handler om muligheten til forhandlinger i etterkant av 

publiserte saker. Hvor politikere tidligere har hatt få muligheter og steder å korrigere, eller 

kritisere journalister nyheter, åpner nå sosiale medier for en åpenlys debatt om medienes 

innhold.  

Forhandlinger eller diskusjoner i etterkant er høyst aktuelt. Det handler om 
sitatsjekk, og her kan det jo være sprik mellom det jeg mener at en politiker sak, og 
de politikere mener at ble sagt. Så kan man forhandle om saken er rett fattet, rett 
kontekst og slik. (Rønning, 2.12.19) 

Slike tilfeller oppstår ifølge informantene oftere enn noen av de andre overnevnte mulighetene 

politikere har med sosiale medier. Her handler det ikke om de tilfellene hvor journalister har 

produsert en sak med en eller flere faktiske fakta feil, og at det en aktør mener, nødvendigvis 

ikke samsvarer med motparten. Forskjellene i holdningene eller forventningene er det som fører 

til forhandlinger. Også i forhandlingen trekkes det fram at relasjonen mellom de to aktørene er 

svært viktig. Her blir nøkkelfaktorer som tillit, rettferdighet og aksept nevnt av halvparten av 

informantene. Bare to av informantene hadde opplevd at sosiale medier spiller direkte inn som 

en faktor i disse forhandlingene.  

Dersom man bruker sitater fra Twitter for eksempel i en sak, er forhandlinger om 
kontekst i ettertid svært aktuell. Er det er løsrevet utsagt fra Twitter som en journalist 
setter i sammenheng med en aktuell sak kan er politiker mener at det overdrives. Og 
slikt skal jo ikke skje, så det må være en dialog eller en diskusjon underveis. 
(Rønning, 2.12.19) 
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Et annet eksemplet var da en av informantene tok til Twitter etter å ha fått nei fra samtlige 

regjeringspartier til å stille i debatt etter en aktuell sak de mente var av allmenn interesse, og 

dermed i utgangspunktet ikke opp til forhandling. 

Etter min Twittermeldinge gikk Erna Solberg ut å sa at noen fra Regjeringen måtte 
stille til debatt. Hun la også vekt på at vi i Norge ikke skulle ha det slik at politikere 
ikke stiller til debatt. Så sånn kan man jo bruke sosiale medier. (Randen, 18.11.19) 

Samme informant poengterer også risikoen ved å gå i offentlig forhandlinger og at det over tid 

vil gjøre det vanskeligere for alle, med at «av og til må det til» (Randen, 18.11.19). En av 

risikoene med slike forhandlinger handler om profesjon og etikk.  

For eksempel kan det være politikere som ønsker å gå ut på sosiale medier med en 
slags forhandling blandet med kritikk av et program jeg hadde. Jeg kan ofte ikke 
svare med samme mynt om jeg blir utsatt for slik kritikk, på grunn av kildevern. 
(Solvang, 3.4.20)  

Forhandlinger foran publikum kan altså føre til flere konflikter ifølge informantene, enn 

vinning. Spesielt for dem, fordi det truer kildevernet, som informantene bekrefter som et av 

sine mest hellige prinsipper (Blumler & Gurevitch, 2002). Informantene mener også at totalt er 

det fare for at åpne forhandlinger gir et inntrykk av tette bånd, noe de forsøker å unngå (i tråd 

med (Ekman & Widholm, 2015). Det er altså mest å tape for de som presser hardest i 

forhandlingene. Sosiale medier ser dermed ut til å vurderes som negativt for journalistene.  

4.2.4 Hva gir sosiale medier politikere? 

Politikere klarer i liten grad å skape oppsiktsvekkende innhold som journalistene finner 

interessant nok til å trekke inn på dagsorden. Det er også liten grad av forsøk på påvirkning 

direkte på dagsorden fra politikeres side. I den grad politikere forbigår massemediene, og da 

også går forbi forhandlinger vurderes det som lite nyttig for politikere. Hvordan vurderes 

nytteeffekten for politikere, og hvem vurderes som mottaker av politikeres budskap?  

 

Faktisk er det ingen av informantene som ser på politikere som selger politikk som påvirkning, 

men heller at de «forteller hva de jobber med», slik at informantene kan sortere og velge bort 

det som oppleves som irrelevant. En oppgave de mener står svært sentralt i deres rolle, som 

igjen blir en bekreftelse på portvokterrollens styrke. At politikere forsøker å nå ut til publikum 

er også en selvfølge i deres øyne, og noe politikere alltid har gjort, siden de avgjør valg (Aardal 
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et al, 2004). Ingen av informantene mente at dette var galt, eller noe de burde forsøke å stoppe. 

Deres rolle er heller å overvåke disse kommunikasjonsprosessene.  

De har sin agenda, vi har vår. (Grøttum, 3.12.19) 

Det er bred enighet om at sosiale medier først og fremst har åpnet for debatt, og gitt publikum 

en del av definisjonsmakten over dagsorden. For politikere var det flere som forsøkte å komme 

gjennom lydmuren, og noen med en viss form for suksess, men informantene mente at sosiale 

medier også åpnet for så mange stemmer, at det skal svært mye til for å bli hørt. Til og med for 

politikere. Til tross for dette har informantene et inntrykk av at politikere ofte ender opp med å 

være polemiserende på sine debatter, og at de så langt har et uraffinert syn på hva som skal 

publiseres på sosiale medier. En informant forklarer det slik:  

Jeg tror mange politikere tenker at hvis de bare kliner til en plass, så når jeg gjennom 
lydmuren, så blir det en sak og jeg kommer på Dagsnytt 18. (Melgård, 3.12.19) 

En slik tilnærming ga også grunnlag for noen informanter til å tro at politikere i varierende grad 

utgjorde mer konkurranse om definisjonsmakten, eller i alle fall å gi flere en stemme. Likevel 

var det en viss enighet mellom informantene om at journalistikken har tapt lite på at politikere 

har de mulighetene de har med sosiale medier 

Politikere kan ha fått noe mer påvirkningskraft fordi de kan snakke direkte til 
publikum, uten at det nødvendigvis har tatt noe fra journalistene. En politiker vil 
aldri få samme rekkevidde som VG. (Melgård, 3.12.19)  

Likevel er muligheter der, og politiker tar det i bruk. Gjennom sosiale medier tror informantene 

at påvirkningen skjer andre plasser.  

Jeg tror påvirkning skjer mer indirekte for å påvirke. For eksempel er det viktig for 
en statsminister og andre ledere å nå ut til de som skriver ledere i aviser og 
nyhetsredaksjoner. Fordi når du ut og påvirke disse skribentene til en lederartikkel, 
så blir det en del av meningsdannelsen i et samfunn. (Spencer, 15.11.2019) 

Samtidig var det en felles oppfatning av at politikere stort sett når ut til de som allerede er deres 

velgere. Det er altså en bevissthet og en tro om at politikere når ut til sine velgere, og dermed 

åpnes også muligheten for at informasjon fra politikere sprer seg videre via opinionsledere 

(Karlsen, 2015a). At politiske budskap også flyter gjennom personlige nettverk gjennom andre 

medieoppslag som ledere eller kommentarer, driver også budskapet videre og når ut til flere. 

Ingen av informantene mener dette er et stort problem, men at sosiale medier er et ekstra verktøy 

i arbeidet med å selge politikken. Det er også sånn at når Statsministeren bruker sosiale medier 

for politiske budskap, lytter folk. Når lytterne for eksempel er journalister som skriver ledere, 
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når man ut til noen som kan videreføre deler av disse budskapene, og spredningen kan potensielt 

bli stor, men på en indirekte måte.   

 

Også her gjør det tidligere nevnte eksempler seg gjeldene, hvor en av informantene snakket om 

at politikere i eget nettverk på sosiale medier kan føre til vinning for journalister. De har 

mulighet til å bruke sosiale medier som et arkiv og oppslagsverk ovenfor politikere. Politikere 

kan da kontakte journalistene de vet interesserer seg og har kunnskap om samme tema, samt 

har kunnskap om. En slik indirekte påvirkning kan være med på å forme nyhetsbildet.  

 

Den mest åpenbare påvirkningen politikere forsøker seg på gjennom sosiale medier er det som 

skjer etter at mediene har arbeidet med en sak og publisert noe. Dette er trekk som ble trukket 

fram i ulike former hos informantene, som skjer fra tid til annen, men hos et fåtall av politikere. 

Også her trekker informantene inn propaganda og legger til manipulasjon. En av informantene 

forklarer det slik:  

Det er ikke først og fremst sitater til politikere som er problemet. De eier sine sitater, 
men jeg opplever at politikere gjennom sine kontoer på sosiale medier forsøker å 
«sminke» og av og til ren omskriving av fortellingene, for å tilpasse deres syn. Det 
skjer på flere måter, men et eksempel kan være en kritisk sak fra oss om en politiker 
som har unnlatt å informere Stortinget om noe. Så kan man se den politikeres skrive 
på sine kanaler: Der er Dagbladet ute etter meg igjen og påstår det ene og det andre. 
Og om du leser saken så ser man at politikeren ikke anklages for noe som helst. 
(Rønning, 2.12.19) 

Et annet gjentagende eksempel var manipulasjon av statistikker. Her er det snakk om en sak 

som bruker en statistikk som er mer enn 10 år gammel, og politikere peker på en statistikk fra 

kun det siste året, som da sier noe annet. Flere av informantene var enig i at politikere ofte 

forsøkte å linke til saker som kunne bevise et poeng de selv har. Enten det var enighet om deres 

politiske budskap, eller en artikkel som blir brukt som eksempel. Her skjer det en relativ selektiv 

bruk fra politikeres side, men alltid etter at saker er publisert. Det igjen vitner om at mediene 

fortsatt oppleves som troverdig i den politiske kommunikasjonen. En slik korrigering eller 

kritikk etter at saker er publisert gjør ifølge noen av informantene at politikere kan få en sterkere 

innvirkning på tolkningsrammene. Spesielt gjelder dette saker som er pågående, noe pressen 

har fått kjenne på som følge av Bar Vulkan-saken:  

Her gikk Trond Giske hele tiden ut på sosiale medier med nye perspektiver og 
kommentarer. Han brukte sosiale medier konsekvent. […] Hvor han tok regien på 
hva som skulle formidles, noe han er flink til. (Melgård, 3.12.19) 
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Spencer fra Aftenposten trekker fram at pressen har en plikt til å gi alle kilder og omtalte i en 

sak mulighet til «samtidig imøtegåelse» og «snarest mulig adgang til tilsvar» (Presseforbund, 

12.06.2015), men at det gjennom sosiale medier av og til oppleves som et forsøk på påvirkning 

fordi den omtalte ikke er fornøyd.  

Dette har nok pressen kjent på i lys av Sofie-saken (Bar-vulkan-saken), hvor man 
ser at saken er endret fra den opprinnelige saken. […] men det er viktig å vurdere 
disse tingene, fordi mye av det handler om meningsbrytninger, og det er ikke en 
objektiv vitenskap. (Spencer, 15.11.2019)  

For informantene er heller ikke denne muligheten utelukkende negativ. Pressen selv er opptatt 

av å korrigere egne feil dersom de blir gjort, og at politikere kan gi tilbakemeldinger skaper 

bedre journalistikk.  

Nå har man mulighet til å kommentere mer selv, så sånn sett har det en 
demokratiserende effekt også for politikere. Det har bidratt til å utligne noe av den 
store makten norske medier tradisjonelt har hatt over offentligheten. (Spencer, 
15.11.2019)  

At sosiale medier åpner for disse mulighetene, tillater også en viss påvirkning på 

tolkningsrammer. Også journalister bruker tolkningsrammer som en guide når de skal 

produsere nyheter (Entman, Matthes & Pellicano, 2009, s. 179), ikke fordi det alltid finnes en 

«riktig» tolkningsramme, men fordi også for journalister må man gjøre utvelgelser fordi å ta 

inn alle mulige perspektiver blir for mye (Strömbäck, 2004. En mulighet til å korrigere, eller 

tilføre perspektiv, får en innvirkning på dette, men kanskje til det positive for demokratiet. Ikke 

minst åpnes det for flere perspektiver i priming av nyheter, og dermed også hvordan politikere 

blir vurdert, som vil være avgjørende i valg (Strömbäck, 2000, s. 214). Flere av informanten 

mener dette ikke er feil, og at det skjer av og til. Her er det derfor pressens jobb å følge med, 

overvåke å være kritisk (Brurås, 2014; Eide, 2011). En av informantene trakk også fram at på 

grunn av at sosiale medier er åpent for alle, er det vanskelig å komme unna med feil. Både 

politikere og pressen har fått en vaktbikkje selv: 

Jeg tenker at sosiale medier er et demokratiseringsprosjekt, og at det er vanskeligere 
enn å slippe unna med fakta feil og lignende. Det sitter alltid noen på andre siden og 
finner ut av fakta. (Randen, 18.11.19) 

Det er også tydelig at for politikere, så er det ikke alltid like interessant å «kuppe» dagsorden 

eller vinklinger, nettopp fordi det blir for åpenlyst.  

Det er få som forsøker. De er smartere enn som så. Det blir for synlig, så da ringer 
de oss heller. (Solvang, 3.4.20)  
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Sosiale medier gir de muligheten, men det må også legges til grunn at som for mediene, henger 

tillit tett sammen med troverdighet. For mediene har for eksempel objektivitet og autonomi stått 

sterkt. Noe lignende kan tenkes å gjelde for politikere. Dermed vil politikere som åpenlyst 

forsøker å påvirke mediene vil skape en viss skepsis over tid. Derimot vitner sitatet om at 

bakdøren til journalistene gjennom direkte kontakt over telefon, eller lukkede sosiale medier er 

en foretrukken vei å gå (Bruns, 2018). Dersom det skulle stemme for politiske journalister og 

politikere understøtter dette medialiseringsteorien. Mediatiseringens opprinnelige 

utgangspunkt er en tilpasning for å få oppmerksomhet (Asp, 1986), hvor bakveier ofte ikke 

syntes for andre en de som kjenner til dem. Det betyr at også andre logikker, utenfor medienes 

«åpenbare» logikk kan fungere i like stor grad. I et slikt tilfelle vil det være lønnsomt å 

videreføre et nært forhold mellom aktørene.  

4.2.5 Oppsummering 

Sosiale medier viser seg å gi flere muligheter og noen utfordringer for politikere, ifølge 

informantene. Det var enighet om at man fortsatt kunne se de store «linjene» i politisk 

kommunikasjon på samme måte som tidligere, samtidig som flere muligheter ikke er lik 

tidligere praksis. Blant annet er det en mulighet for politikere til å forbigå mediene og 

journalister, en økende tendens. Spesielt gjelder det i kritiske saker. Informantene mener det 

ikke er et stort problem, men at det får negative konsekvenser, både for journalistikken og 

demokratiet. Et annet interessant funn er at journalistene mener politikere har nye muligheter 

til å påvirke, fordi de når rett ut til publikum, men spesielt er det en indirekte påvirkning på 

sentrale opinionsledere de mener har effekt. Videre er det et skille mellom hva som er mulig å 

forhandle og ikke. Informantene trekker også fram mulighetene til å bli ettergått av publiserte 

nyheter som fra tid til annen ender som manipulerte budskap, samt den demokratiserende 

effekten sosiale medier fører med seg. Det ble også klart at politikere selv spiller på forholdet 

mellom mediene og politikere, og at det derfor fortsatt må anses som et bytte- eller 

avhengighetsforhold.  

4.3 Politiske journalisters og forholdet til politikere 
Forholdet mellom politiske journalister og politikere må anses som et maktforhold. Sosiale 

medier har gitt begge aktørene noen muligheter, og noen utfordringer. I denne delen står 

Hvordan vurderer politiske journalister deres relasjon til politikere sentralt. Her presenteres 



82 

 

synspunkter om forholdet mellom aktørene i dag, og noen  overordnede synspunkter på sosiale 

medier i politisk kommunikasjon. Blant annet reflekteres det over sosiale mediers betydning, 

samt en problematisering av sosiale medier som kommunikasjonskanal.  

 

I denne undersøkelsen var det klart at forholdet mellom politiske journalister og politikere i 

Norge er sterkt, og forholdet blir betegnet som tillitsfullt, tilgjengelig, gjensidig og respektfullt. 

Det ble gitt uttrykk for nære relasjoner, og politikere som aktivt deltar i disse relasjonene med 

et ønske om å stille opp for journalistene. Dette gir journalister i Norge «kort vei» til politikere 

og informasjon, både fysisk gjennom Stortingets presselosje (Allern, 2001), og i ønsket fra 

politikere som en del av demokratiet. Aktørene omgås hverandre i hele spennet fra de 

profesjonelle pressekonferansene, til private sammenkomster over en øl eller lunsj, svært ofte. 

Informantene mener det er en gjensidig respekt mellom aktørene som tillater at journalistene 

kan drive profesjonell journalistikk, samtidig som de omgås jevnlig. I dette ligger det at 

journalistene opplever å kunne skrive kritiske, granskende saker om politikere, uten at noen 

bærer nag over tid. Det er også gjennomgående at politikere ønsker en uavhengig presse, noe 

som gjør politikere enklere å komme i kontakt med, stille spørsmål og få svar. Flere peker også 

på at politikere også er bevisst på et utfordrende medielandskap:  

Jeg tror nok de savner de store tunge redaksjonene som dundret på tidligere. Kanskje 
har vi til og med fått det litt bedre med tiden, fordi også politikere ser viktigheten av 
oss i større grad enn tidligere. De ser også at alternativet består av ekkokamre, falske 
nyheter, propaganda, ensidig journalistikk, ja den type ting. (Eriksrud, 2.12.19) 

Nærheten mellom politiske journalister og politikere trekkes også fram som et arbeidsverktøy 

journalister bruker for å få informasjon. Om det skjer for å få saker, er ikke det nødvendigvis 

definert som et vennskap mellom dem.  

Noen av de beste sakene jeg har fått er over en øl. Det er et arbeidsredskap. Det går 
også begge veier. For eksempel i lederstriden i Venstre, kunne det være en side som 
ønsket å få ut sitt budskap, og da vil de gjerne snakke med noen de stoler på. De 
også er avhengige av tillit, som oss. (Melgård, 3.12.19) 

Slike eksempler gikk igjen i beskrivelsen av forholdet, og styrker påstander om et bytteforhold 

(Mathiesen, 2010). Det peker også på journalister som pleier forholdet til sine kilder, og 

betydningen av det fysiske møtet, da samtaler ansikt til ansikt arter annerledes enn hva det gjør 

skriftlig. En av informantene mente dog at så tette forhold i uformelle settinger har det blitt 

mindre av. Hun forklarer det slik:  
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Jeg tror det var mer personlig før. Du kjente folk bedre, og drakk oftere øl sammen, 
som en del av jobben. Nå tror jeg det er mer profesjonelt. Det kan godt hende at 
sosiale medier er en del av denne endringen, fordi vi ikke trenger å snakke like mye 
sammen om stort og smått. I tillegg tror jeg også det faktum at det har blitt enda flere 
PR-rådgivere har gjort at man sees sjeldnere. Til gjengjeld snakker vi jo mer med de 
nå, enn før. (Randen, 18.11.19)  

Her peker informanten på flere faktorer som kan ha påvirket forholdet, hvor sosiale medier er 

en av dem. Svært få av informantene delte akkurat hvor tett de var med sine kilder, så dersom 

vi tar den ene av sitatene fra informanten, peker det altså på at forholdet mellom aktørene ikke 

blir tettere, slik Kuhn og Nielsen peker på som tendens i syv vestlige land (2014). Her kan det 

derfor tenkes av en slik opplevelse er subjektiv, da ingen andre i studiene delte dette synet. 

Samtidig er det også grunn til å tro at for eksempel sosiale medier med sin åpenhet har ført til 

at det blir stadig viktigere å opprettholde den profesjonelle avstanden. Eksempel på dette kan 

være at hvor «en øl» med politikere skjer sjeldnere, trekker alle informantene fram viktigheten 

av å være tilgjengelig på andre profesjonelle måter. Spesielt på Stortinget. Her jobber de tett, 

spiser lunsj og omgås ofte.  

Det er der kildene er. Det er der aktørene er. Her får du direkte tale, private samtaler. 
Det er en informasjonsplass. (Spencer, 15.11.2019) 

Også Stortinget som et sentralt sted i politikken trekkes fram av andre av flere grunner: 

Det er ikke bare stortingerepresentantene som er på Stortinget. Det er veldig mange 
innom der i løpet av en dag, og det gir gode muligheter for å prate litt uformet, høre 
litt sladdet, får med seg det som skjer. Og det er langt viktigere enn sosiale medier. 
(Melgård, 3.12.19)  

Politisk journalistikk skjer altså helt klart i samspill med politikere, og fortsatt i nære, personlig 

samspill, slik Kuhn & Nielsen mener (2014). Ingenting kan heller «erstatte samtalen med 

politiker.» (Solvang, 3.4.20), implisitt at sosiale medier for eksempel ikke kan erstatte en 

personlig utveksling. Det å holde kontakt med politiker var også noe av det viktigste for 

informantene: 

Det er en mekanisme. Når en kilde vet at jeg har arbeidet med et tema tidligere, som 
de arbeider med nå, så er det enkelt for dem å kontakte meg. Og omvendt. Dette er 
det sterkeste verktøyet vårt. Det er hva jeg vurderer som den raskeste veien til et 
mål. (Spencer, 15.11.2019)  

Ingen av journalistene bruker sosiale medier for disse arbeidsoppgavene. For journalistene er 

fortsatt et personlig nettverk, inkludert politikere det viktigste. En slik hyppig og udefinert 

nærhet spiller også inn på det Blumler og Gurevitch peker på når de mener at forholdet er 

vanskelig å analysere, fordi det er vanskelig å si hvor politiske nyheter oppstår (2002). Det er 
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også uklart hvordan informantene ser på forholdet mellom dem. De fleste kviet seg for å snakke 

om det som et bytteforhold. En informant beskriver hvordan informantene forstår forholdet: 

Det kan minne om et bytteforhold. Det er tillitsfullt. Politiske journalister kjenner 
politikere svært godt, og man vet at man må legge litt i bunnen fra begge sider, ellers 
vil jo et hvert forhold gå i stå. Når det gjelder utveksling, så er det ikke rene bytter. 
Det handler jo mer om at når man snakker med en politiker man har et godt forhold 
til, har man mulighet til å presse litt på, på de områdene politikeren ikke er interessert 
i å svare på. Så det finnes elementer. (Rønning, 2.12.19)  

En annen informant beskrev det også som «god rolleforståelse», hvor det på begge måter 

bekrefter forhandlingsrelasjoner selv om man ikke lover bort eksplisitt tid eller plass, er 

politikere en del av veien mot et mål for journalister, og omvendt (Allern, 2001, Blumler & 

Gurevitch, 2002).  

4.3.1 Sosiale medier. Har det noe å si? 

Jeg vil nå se på noen vurderinger politiske journalister har om sosiale medier knyttet til politisk 

kommunikasjon. Her vil jeg først se på hvilke betydningen og muligheten informantene mener 

en ny kanal har mer overbærende og i lys av forholdet mellom dem og politikere, før jeg belyser 

noen utfordringer.  

 

Informantene var samstemte om at linjene i politisk kommunikasjon fortsatt er til å kjenne igjen, 

og til dels det samme som tidligere. Flere av dem sammenligner innlegg på sosiale medier 

pressemeldinger, eller pressekonferanser. Endringene for journalister og politikere handler om 

muligheten til å snakke rett til velgere, og et potensiale om å nå bredt ut. Flere av informantene 

peker også på at politikere jobber etter sine strategiske mål, på samme måte som journalistene, 

noe som er uproblematisk og det journalistene er vant til. Sosiale medier utgjør «bare et ekstra 

virkemiddel», men og at det er noe som inngår i en allerede eksiterende struktur og ikke noe 

som erstatter noe annet. Dersom det stemmer styrker sosiale medier for politikere demokratiet 

ved å fungere som supplement til journalistikken (Karlsen, 2009). Alle enige at sosiale medier 

som kommunikasjonskanal blir viktigere og prioriteres stadig høyere av partiene og politikere.  

 

For politikeres del åpner sosiale medier opp for en mulighet til å utdype seg etter et møte med 

journalister, eller om egne meninger rundt politikk.  

Det er bare positivt. Nå har de mulighet til å ufiltrert si sin mening om ting. Jeg kan 
forstå en politikere som er frustrert når han blir intervjuet i 20 minutter men bare får 
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to setninger på nyhetene. Så nå er det en mulighet til å få ut sine nyanser av saken. 
Det er vanskelig for en journalist å få en balansert sak på ett minutt, så ofte må vi 
korte ned på politikere. Men politikere er proffe mediefolk og kan ikke regne med 
at vi skal endre en sak dersom de forsnakker seg. Men ja, nå har de da denne 
muligheten til å nyansere, eller utdype. Det kan også være skjerpende for oss 
journalister, fordi det åpner opp for å korrigere oss dersom vi har gjort noe feil. 
(Eriksrud, 2.12.19)  

Tabloidisering av nyheter, som en del av medialiseringsteorien har ført til kortere «taletid» for 

politikere, som et resultat av mediene tilpasning i stillingskrigen om publikums oppmerksomhet 

(Asp, 1986). Det er tydelig at også politiske journalister mener det går raskt for seg også for 

kildene, men at fordi det er et krav for å «får oppmerksomhet», må man holde seg kort. Sosiale 

medier åpner altså for at politikere kan få gjøre rede for seg ovenfor publikum dersom de ikke 

får tydelig fram sine meninger. Det gav også muligheter for politikere til å «korrigere» egne 

feil dersom det var nødvendig, noe journalister jevnt over er opptatt av (Rogstad, 2015). At 

politikere også hadde mulighet til å bruke sosiale medier aktiv til å presentere sine sider av en 

sak, et budskap eller politikk ble ansett som positivt. «Vi er svært glad for at de kommer med 

sine perspektiver. Det er jo vår jobb og vurderer hva som er relevant men en kontinuerlig dialog 

er bare positivt» (Gjerstad, 15.11.19). Tydelig var det også at informantene mente at publikum 

vinner mest på at politikere er på sosiale medier. En informant forklarer det slik:  

Jeg tror det er mer en demokratisering dersom flere mennesker blir kjent med de 
som styrer landet vårt, og inviteres til å lese om landbruksministeren. En minister 
som får lite oppmerksomhet fra før. Jeg kan ikke se at sosiale medier fortrenger 
oppmerksomheten til andre saker, så jeg tror det bare er positivt at flest mulig 
nordmenn kjenner disse.  (Rønning, 2.12.19)  

Sosiale medier gir politikere muligheten til å spre egne redigerte budskap. Det kom fram at en 

vinningsside med dette var at hvor politikere ofte tok kontakt med journalister når de «har fått 

til noe», og ønsker dekning av saken, kan de nå publisere det selv. For journalister med 

arbeidsoppgaver om å overse de tre maktinstitusjonene i landet, er «glad-saker» svært 

uinteressant. En informant forteller det slik.  

Det (sosiale medier) letter jobber min. Før, når de mente noe om en sak, eller så fort 
de hadde et poeng så ringte de for å få ut saker. Min jobb som journalist er ikke å 
være pressekontor for et parti. Jeg skriver ikke gladsaker om politikk som funker, så 
for meg passer det bra at vi nå har sosiale medier hvor de selv kan spre det gode 
budskap. Og også gjerne når de irriterer seg over noe. Så kan jeg finne de sakene 
hvor ting ikke er som de skal. (Melgård, 3.12.19) 

Selv om de stort sett opplevde bruken av sosiale medier som positiv trakk flere informanter 

fram det handler om hvordan det brukes. Hvor det stort sett var en holdning til at det bidrar 

positivt til demokratiet, finnes det variasjoner: 
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På en dårlig dag så fungerer sosiale medier bare som propagandaventiler og 
agitasjon. Da er det bare enveiskommunikasjon, hvor de stort sett taler til 
menigheten. Eller de kan la være å svare i kommentarfeltene, og det er dårlig stil. 
Om du ikke bruker sosiale medier for å være sosiale medier for å være sosiale, så 
kan du la være. (Solvang, 3.4.20) 

I slike tilfeller var det helt klart at journalistene mente det var deres jobb å overse politikeres 

bruk av sosiale medier i tråd med den granskende journalistrollen (Brurås, 2014; Eide, 2011). 

Her kommer det også frem at informantene mener politikere ikke når ut til andre en egne 

velgere. Dermed blir partiene avhengig av opinionsledere for å ha effekt av sosiale medier. En 

annen utfordring med sosiale medier generelt som opptok journalistene var ressurser, fordi som 

en informant forklarer det er «sosiale medier i seg selv helt upolitiske, så det handler om hva 

du fyller dem med. Og da kommer du ikke utenom ressursspørsmålene» (Spencer, 15.11.2019).  

Det blir en maktubalanse fordi store aktører ansetter profesjonelle som sitter med 
ekspertise på sosiale medier, så når et opposisjonsparti har et utspill som er kritisk 
mot, for eksempel, Høyre, så er de kjempeflinke til å skyte det ned og vri det til noe 
annet. På den måten oppstår det også en annen dagsorden parallelt i krigen mellom 
partiene, og om definisjonsmakt. (Takvam, 18.12.19) 

På den måten peker de her mot at store partier får mest oppmerksomhet gjennom sosiale medier. 

Flere av informantene trekker også fram Høyre som et parti som har markert seg på sosiale 

medier, hvor de legger ressurser til grunn for suksessen. Et sentralt spørsmål blir her også hvem 

som vinner definisjonsretten på sosiale medier. Dersom et parti har muligheter til suksess på 

sosiale medier på grunn av ressurser, spiller inn på dagsorden i digitale flater hos publikum.  

 

Det var en del variasjon på sosiale mediers omfang og betydning ut over de overbærende 

positive sidene. Mens noen anså sosiale medier som et «jævlig svært og mektig 

kommunikasjonsinstrument» (Takvam, 18.12.19) for partiene, spesielt på grunn av muligheter 

til å nå målrettet ut, til lave kostnader. De samme informantene trakk gjerne noen linjer til 

propaganda. Samtidig var det enighet om at politikeres bruk, selv om noen av dem potensielt 

«når ut til flere lesere enn små aviser» og kan dermed være problematisk, ikke på langt nær når 

ut like bredt som de store riksavisene. Informantene ser muligheten og at motivasjonen for 

politikere til å bruke det er å kunne nå bredt (Karlsen, 2011; Karlsen, 2015a), men deres 

inntrykk og tilbakemeldinger er at de på langt nær gjør det. Den teknologiske utviklingen har 

også gjort det enklere for medier og journalister å følge med på hvor mange seere og leser de 

har, og sammenlignet med det, når ikke politikere ut like bredt. For eksempel nevnes det av de 

fleste informantene at Dagsrevyen har over 700.000 seere, noe som er langt over de mest 

populære politikere på sosiale medier. I tillegg trekkes også VG med over to millioner daglige 
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leser fram flere ganger av informantene, som er av stor betydning for informantene. 

Informantene bekrefter altså at mediene fortsatt dominerer den politiske informasjonen (Aardal 

et al., 2004), og at mediene når bredere og dermed har større betydning for kommunikasjonen 

enn politikere (Aalen, 2015).  

Det mest slående med sosiale medier er at politikere nå, i et forsøk på å påvirke, er 
at hvor de tidligere måtte ringe rundt til «en millon» velgere, nå har muligheten til å 
komme rett i lomme på det samme antallet. Her oppstår det en gråsone mellom 
politisk påvirkning og politiske reklame. (Rønning, 2.12.19) 

Alle informantene i studien delte meninger om at det var uproblematisk med politikeres 

påvirkningsarbeid, siden det tross at «er jobben deres å selge politiske budskap og egne 

politikk» (Spencer, 15.11.2019), problemer oppstår dog når sosiale medier legger til rette for 

de «enkleste» budskap, som flere informanter mener polariserer den politiske debatten: 

Det er mye mer interessant og underholdende å høre på to personer som har veldig 
sterke motsetninger diskutere på sosiale medier. Det polariserer, og undergraver 
kanskje den nødvendige offentlige samtaler som er mer informativ. På den måten 
forsøpler det samtalen. (Takvam, 18.12.19) 

En utvikling flere av informanten mener er bekymringsverdig fordi, det de refererer til som en 

tendens mot populisme, det skaper mer splid mellom politikere og publikum, men også mellom 

journalister og politikere, en tendens som bekrefter hva Davis mener å se internasjonalt (2019). 

Det ligger også et paradoks i en mulighet for økt synlighet for politikere.  

«Gjennom sosiale medier skaper man et inntrykk av potente politikere som er mer 
impotente enn tidligere. Det politiske handlingsrommet er innsnevret av 
globalisering, tilknytninger til konvensjoner, EØS og så videre. Dersom de later som 
om at de har mye makt og egentlig ikke har det, skaper du forventninger som ikke 
blir innfridd. Jeg tror for eksempel det kan forklare hvorfor en del grupper snur seg 
vekk fra de store partiene» (Takvam, 18.12.19) 

At pressen også har en «sjekk»-funksjon som skal forsikre at de folkevalgte holder sine 

lovnader vil kunne være enklere å avsløre nå (Aalberg & Curran, 2012), enn tidligere, når 

sosiale medier også har den søke- og arkivfunksjonen den har. Politikeres bruk blir også fulgt 

med at publikum selv, som vil se gjennom partienes bruk av sosiale medier. En informant 

beskriver det: 

«Det er fortsatt en Høyre politikere som intervjuer en høyrepolitiker. Så selv 
om partiene nå har en egen TV kanal, så gir det et snev av propaganda. Noe 
jeg tror publikum skjønner og ikke umiddelbart godtar» (Eriksrud, 2.12.19).  

Det var bred enighet om at publikum, kanskje spesielt i Norge og vesten, er høyt utdannet, og 

ikke et publikum det er mulig å «lure». Publikum er ikke «dumme» (Melgård, 3.12.19). 
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Kjært barn har mange navn. Forholdet mellom politiske journalister og politikere får flere 

betegnelser, men det er tydelig at forholdet er en mekanisme, som preges av en rolleforståelse 

fra begge sider. Informasjon byttes ikke mot plass direkte, men personlig forhold spiller inn på 

hvem som dekkes i mediene, og hvem som skriver nyhetene. Sosiale medier er i seg selv heller 

ikke politisk, så det handler om hva kanalen fylles med. Her kan det ifølge informantene gå 

begge veier, men en mulighet for å ytre seg er både positiv, utfordrende, og et potensiale som 

journalistene følger med på.  

4.4 Oppsummering av funn 
Dette kapitlet var delt inn i tre, hvor hvert forskningsspørsmål stod for en del. Jeg skal nå 

oppsummere funnene for hver del, før jeg i neste kapittel skal diskutere funnene samlet, i et 

forsøk på å svare på problemstillingen.  

 

Første del av analysen var knyttet opp til hvilke muligheter og utfordringer politiske journalister 

mener sosiale medier gir. Her blir det klart at journalisters verdier påvirkes lite av sosiale 

medier, og påfølgende liten påvirkning på hva som fremstår som relevante. likevel har visuell 

fremstilling blitt viktigere i en digital alder, som skaper internt press i redaksjoner. Hva gjelder 

politiske journalisters bruk og muligheter er det særlig en mulighet til å øke tilfanget av 

informasjon og dermed også kilder. For journalister taler dette for en styrket ideologi og 

samfunnsoppdrag. De samme mulighetene skaper også utfordringer for journalister. Økt 

mengde informasjon gjør det til en større sorteringsprosess for hver enkelt journalist. Og økt 

mengde kildehenvendelser og mulige historier på sosiale medier skaper inntrykk av potente 

saker fordi dimensjonering og engasjement blir så tydelig. Det gjør også sorteringen 

vanskeligere, fordi man ikke vet når noe er «overdrevent eller ikke» (Bruns, 2003; 2011). 

Journalistikken opplever også en økt omdreiningshastighet, som utfordrer journalistiske 

metoder når det prioriteres å få ut saker raskt over informasjon og verifikasjon. Informantene 

mener sosiale medier har liten påvirkning, likevel kan det se ut som at en ny, åpen plattform 

fører til tap av kontroll.  

 

Den andre delen av analysen redegjør for politiske journalister vurderinger av politikeres 

muligheter og utfordringer med sosiale medier. Her har dimensjoner som bruk, forbigåelse av 
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massemedier, og spørsmål om forhandlinger mellom aktørene, hvem de når, og effekt blitt 

belyst. Det er klart at sosiale medier gir både muligheter og utfordringer for politikere. At 

politikere unngår forhandling og forbigår mediene opplevdes ikke på nåværende tidspunkt som 

et problem for informantene, men det var bred enighet om en økende tendens av politikere som 

bruker sosiale medier i sensitive saker om seg selv. Politikere virker ikke å være innovative nok 

på sosiale medier til at de er interessant for journalister. I tråd med journalisters ideologi, og 

frykten for at publikum overlates til politikere alene er sosiale medier en del av området 

journalister holde oppsyn ved. Det fremkommer også at politikere utnytter symbiosen ved å 

bruke nyheter fra mediene på egne plattformer for å styrke egne budskap. At sosiale medier 

også åpner for en mer demokratisk offentlighet har gitt publikum en vaktbikkjerolle, som nå 

vokter over politikere og journalister. Og det fungerer som en sunn ventil for politikere, spesielt 

i krevende situasjoner.  

 

I siste del av analysen står forholdet og hvordan politiske journalister vurderer det, i lys av 

sosiale medier. Her redegjøres det for forholdet mellom aktørene, samt presenteres det noen 

overordnede synspunkter fra de politiske journalistene på hvordan sosiale medier påvirker 

politisk kommunikasjon. Det er tydelig at forholdet mellom politiske journalister og politikere 

er nært, personlig, og at ingenting erstatter samtalene ansikt til ansikt. Det er en mekanisme i 

forholdet, hvor rolleforståelsen om at man må «gi og ta», om ikke går forholdet i stå, fortsatt 

står sterkt. En nærhet til kildene og steder hvor kildene er, anse som en viktig del av jobben for 

politiske journalister. At sosiale medier åpner for at politikere kan gjøre jobben mer effektivt 

mener informantene ikke påvirker forholdet dem i mellom. Samtidig er det gjennomgående at 

informantene er svært bevisst på sosiale medier som en ny plattform, og noe som overvåkes, i 

tråd med egen ideologi.  
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5 Oppsummering og diskusjon 
I det tradisjonelle medielandskapet er mediene den dominerende formidler av politisk 

informasjon. Dette skaper et avhengighetsforhold mellom politiske journalister og politikere. 

Her søker politiske journalister informasjon fra politikere, og politikere ønsker synlighet 

gjennom mediene (Gans, 1980). Internett og sosiale mediers inntog åpner opp for at politiskere 

kan forbigå massemediene, men samtidig få ut sitt budskap til publikum. Tas en slik mulighet 

i bruk presser det den gjensidig avhengighet, hvor maktforholdet mellom politiske journalister 

og politikere påvirkes.  

 

På bakgrunn en slik teoretisk tilnærming har jeg i denne studien forsøkt å få innsikt i hvordan 

vurderer politiske journalister sosiale mediers påvirkning på forholdet til politikere. Med 

bakgrunn i analysen som er gjort vil jeg starte med å presentere noen av hovedfunnene knyttet 

opp til de tre underproblemstillingen, før jeg diskuterer de opp mot hovedproblemstillingen. I 

neste kapitel kommer jeg med noen konkluderende bemerkninger, før jeg avslutter med et 

overblikk over oppgavens bidrag, begrensninger og innspill til videre forskning. 

5.1 Hovedfunn 
På spørsmål om hvilke muligheter og utfordringer politiske journalister mener at sosiale 

medier gir finner denne studien at sosiale medier spiller inn flere steder. På spørsmål om 

hvordan det spiller inn i deres virke som journalist, og påfølgende forståelse for rolle får sosiale 

medier liten innvirkning. Samfunnsoppdraget og «den fjerde statsmakt» påvirkes ikke. Spesielt 

er det to steder sosiale medier likevel gir politiske journalister muligheter. Det gjelder utvidet 

muligheter når det kommer til informasjon- og kildetilfang. Mer og bredere tilfang av 

informasjon bygger på konteksten og blir en del av arbeidshverdagen til journalister. Også 

kildetilfanget utvider seg fordi sosiale medier gir nye muligheter for å komme i kontakt med 

mennesker, både publikum og politikere, på tvers av landegrenser. Sosiale medier skaper også 

noen utfordringer knyttet til fragmentering, spørsmål om dimensjonering og et vanskelig skille 

mellom viktige saker og temperament.  

 

I spørsmålet om hvordan politiske journalister vurderer politikeres muligheter og utfordringer 

med sosiale medier, og bruken av sosiale medier kommer det frem at politikere har fått to store 
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muligheter. Den første handler om å forbigå massemediene, som da fører til den neste:  å unngå 

forhandlinger med journalister i forbindelse med saker. Slike forhandlinger er en stor del av 

arbeidet til journalister og setter viktige premisser i nyhetsproduksjonen. I denne studien viser 

det seg å være en økende tendens av bruken til mulighetene, uten for store komplikasjoner. 

Politikere er fortsatt avhengig av symbiosen de har med mediene, fordi mediene legitimerer 

deler av deres budskap. Den klart største muligheten politikere har, og bruker, er den etter at 

nyheter er produsert. Her brukes nyheter aktivt for å spille videre på politikeres meninger. 

 

Når det gjelder forholdet og hvordan politiske journalister vurderer det i lys av sosiale medier, 

har det blitt gjort klart at forholdet mellom aktørene fortsatt er sterkt og tillitsfullt med en god 

rolleforståelse. I denne forståelsen ligger det en form for mekanisme om tilstedeværelse og 

konsekvent kontakt mellom journalister og politikere. Ingenting kan eller har erstattet 

samtalene mellom aktørene. Politiske journalister ser at politikere kan gjør jobben sin mer 

effektivt ved å ta i bruk sosiale medier.  

5.2 Avsluttende diskusjon 
På bakgrunn av studiens analyse og hovedfunn skal jeg nå se på hvordan funnene kan sees opp 

mot hva vi allerede vet om forholdet mellom politiske journalister og politikere. Forholdet er 

som kjent et spørsmål om påvirkning av kontrollen over prosess og innhold (Cook, 2005), og 

dagsorden og tolkningsrammer (Strömbäck & Nord, 2006). Videre er det sentralt her å forsøke 

å plassere sosiale medier og kontroll i et større journalistisk perspektiv. Både et større 

maktperspektiv, men også hvordan det spiller inn i journalisters virke. Hvis politiske kilder kan 

forklares som en hovedingrediens i den politiske journalistikken (Allern, 1997), vil også et nytt 

kommunikasjonsverktøy kunne påvirke utøvelse av kontroll og makt, slik Benkler foreslår 

(2006). I oppgavens teoretiske rammeverk blir medialiseringsteorien foreslått som et bilde på 

maktforskyvningen fra politikken til mediene, sammen med en videre drøfting av hvordan det 

arter seg (Asp, 1986). Deretter diskuterte jeg forholdet i lys av denne studien opp mot politisk 

journalistikk og dets funksjon i samfunnet.  

5.2.1 Flere muligheter for påvirkning av kontroll 

Spørsmålet om hvem som leder «dansen» (Gans, 1980, s.116) mellom politiske journalister og 

politikere i nyhetsproduksjon består av to distinksjoner. På bakgrunn av analysen vil jeg derfor 
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først diskutere hvem som har makt til å påvirke prosessen til nyheter og medienes dagsorden. 

Deretter hvem som har makt til å påvirke innholdet og tolkningsrammene (Strömbäck & Nord, 

2006, s. 149).  

 

I studien kommer det fram at det fortsatt forhandles daglig mellom politiske journalister og 

politikere om prosess og innhold. Samtidig har sosiale medier gitt muligheter og utfordringer 

for begge aktørene. For politiske journalister har vi sett at informasjon- og kildetilfanget er 

utvidet, samt at sosiale medier kun fungere som en idébank (Broersma & Graham, 2012; 2016). 

En slik mulighet for politiske journalister gjør at de enklere kan finne «riktig» (Gans, 1980) 

informasjon og kilde som passer inn i egne medieperspektiv. Det betyr enklere tilgang til de 

som har tid, med informasjon de kan dele (Gans, 1980). Gjennom sosiale medier blir det også 

enklere å finne og bruke kilder som sitter på kunnskap om tema og saker, blant publikum man 

eller ikke hadde kjent til, i stedet for bare elitekilder. Slike muligheter spiller også videre på 

journalister grunnprinsipper og rolle i samfunnet som den «lille mann og kvinnes forsvarer». 

Det kan derfor tenkes at det ligger en ekstra motivasjon for journalister til å ta i bruk sosiale 

medier. Politiske journalister kan representere folket, samtidig som også de fristilles fra en 

tradisjonell journalistisk metode (Østlyngen & Øvrebø, 1999). En innvending her er at, selv om 

det argumenteres for økt informasjon- og kildetilfang som muligheter, følger det med en stor 

utfordring. Mengde informasjon og meninger blir større, og kampen om oppmerksomhet 

tilspisses. Dette gir et større sorterings og prioriteringsarbeid. Mediene har hatt eierskap på 

hvem som skal få komme til orde og når. Med sosiale medier kan alle komme til ordet samtidig, 

så utvelgelsen får nye dimensjoner. Politikere på sin side blir også avhengig av å plukkes opp i 

et mylder av stemmer, så avhengigheten mellom aktørene kan anses som videreført i det hybride 

medielandskapet (Chadwick, 2013).  

 

For politikere er den tydeligste muligheter å kunne forbigå massemediene, og dermed slippe 

forhandlinger om prosess og innhold, men likevel få ut eget budskap. Dette gjør seg gjeldende 

i mer sensitive personlige saker for politikere. Ved å bruke sosiale medier får de ut informasjon, 

slik selv ønsker, og på den måten er de først ute med sakens tolkningsrammer. Politikere slipper 

dessuten kritiske spørsmål, og er først ute med tolkningsrammen. Plukker mediene opp på saken 

er det uunngåelig at politikerens egendefinerte budskap er startpunktet. I denne studien er det 

tydelig at politikere ikke unngår forhandlinger om prosessen i stor grad, noe jeg kommer tilbake 

til senere i diskusjonen. Likevel vises det flere steder at politikere nettopp har tatt muligheten i 
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bruk, og at hvis politikere «kjører på, havner de på dagsnytt 18» (Melgård, 3.12.2019). Det 

åpner for at politikere ved siden av tradisjonelle medier tar i bruk egne kanaler (Karlsen, 2009), 

og dersom de bruker det strategisk, genererer det også oppmerksomhet fra mediene (Ekman & 

Widholm, 2015). At politiske journalister ikke mener dette er et problem kan peke på to ting. 

For det første ligger det i deres samfunnsoppdrag å informere om viktige hendelser (Aalberg & 

Curran, 2012). «Stormer» det rundt en politikere, være seg sykemelding, svart arbeid eller 

upassende oppførsel, skal mediene rapportere om det uansett. At politikere kjenner journalisters 

«modus operandi» gjør at de kan utnytte medienes logikker og teknikker (Hernes, 1978). For 

journalister kommer likevel samfunnsoppdrag før tolkningsrammer.  

 

Den andre faktoren handler kan handle om at kommersielle krav står sterkt. Mediene er knyttet 

opp til markedet, også gjenspeiles i nyhetskriteriene (Allern, 2001), og hva som slipper gjennom 

portene (Bruns, 2003;2018). Når politikere publiserer en betent sak i sosiale medier, pakket inn 

tilpasset medienes logikker og teknikker, krever det lite arbeid for journalister. Jo flere 

nyhetsøkonomiske krav som kan krysses av for en sak i sosiale medier, jo større er sjansen for 

at journalister plukker den opp. Medienes «sakseierskap» spiller også inn, og gjør at journalister 

ønsker nye saker ut så fort som mulig. Dette har ført til en ny praksis og metoder internt hos 

journalister som utfordrer en etablert balanse mellom verifikasjon, nyhetsøkonomi, 

samfunnsoppdrag og kommersielle krav. Her kan sakseierskap vinne over tolkningsrammer 

igjen, fordi det genererer lesere. Tidligere undersøkelser har pekt på at kildene har mest kontroll 

over prosessen (Cook, 2005; Gans, 1980). I denne studien er begge aktørene avhengig av 

hverandre. Politikere sitter med informasjonen journalister er avhengig av, og noen ganger kan 

de velge å gå forbi journalistene. Sosiale medier fristiller sånn sett politikere i prosessen, men 

sosiale medier tilbyr også alternativer for politiske journalister på nye måter.  

 

Hva gjelder kontroll over innhold, har begge aktørene også fått flere nye muligheter. Utvidet 

informasjon og kildetilfang gjør seg også gjeldene i innholdet for politiske journalister. Det er 

enklere å finne, ta og få kontakt med kilder, og tips til nye saker. Det har potensiale til å utvide 

type saker på dagsorden som nå kan inkludere hva publikum mener er viktig, og det kan utvide 

tolkningsrammer i nye eller gamle saker ved at publikum blir representert på nye måter. Flere 

og nye perspektiver kommer også til, for eksempel i debatter med flere perspektiv. Dette kan 

endrer en ovenfra-og-ned-forklaring og elitedominans på problemer, og åpner for andre 

vinklinger (Mathisen, 2010; Broersma & Graham, 2013). Det er likevel problemer å skille 
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mellom viktig tema og saker bygget på temperament, som gjør at journalistene viser aktsomhet 

(Bruns, 2018). Slike muligheter må sees på som en videreføring og utvikling av en allerede 

sterk kontroll over prosessen i nyhetsproduksjon. Politiske journalisters nettverk er også til tider 

en kopi av nettverket fra virkeligheten. Dermed er det heller ikke en automatikk i at journalister 

får publikums virkelighet inn i daglige oppdateringer, og man kan stille spørsmål til hvor stor 

påvirkning sosiale medier egentlig får for politiske journalister, slik Revers (2014) og Lee et 

al., 2005) har gjort.  

 

En slik tendens, med et politisk nettverk i sosiale medier åpner også for en skjult påvirkning, 

det Allern (2001) forklarer som uformelle bakgrunnssamtaler for å påvirke journalisters 

forståelseshorisont. Studien har også vært innom bruken av lukkede sosiale medier, hvor 

politiske journalister og politikere har kontakt, uten at det er synlig for offentligheten, slik også 

Bruns (2018) finner. Det kommer frem at politikere «heller ringer» politiske journalister for å 

nå frem med sitt budskap. Slik sett kan man si at sosiale medier ikke viser hele bildet, når det 

skjer mye bak kulissene som verken denne studien eller offentligheten kjenner til. Likevel, når 

forståelseshorisonten diskuteres kan det også trekkes frem hvem politikere regnes å nå i åpne 

sosiale medier. Her finner studien at de når svært få, og mest sine egne, hvor opinionsledere må 

regnes med (Karlsen, 2015a). Men også redaksjonelle ledere og meningsytrere leser politikeres 

innlegg, det kan argumenteres for at om ikke meningene er synlig, kan det potensielt påvirke 

politiske journalisters forståelseshorisont (Allern, 2001). Ikke alt skjer like åpenbart, men denne 

studien viser at det er flere måter og veier for å påvirke journalisters tolkningsrammer. Det være 

seg i åpne sosiale medier, eller lukkede. Det finnes likevel flere veier for påvirkningen, og 

innholdet får ikke stå i fred i like stor grad som tidligere.  

 

Også i påvirkning av forståelseshorisonten må politikeres bruk av allerede publiserte nyheter 

trekkes inn som en mulighet. Politikere spiller videre på egne meningen kombinert med 

nyhetssaker. De bruker nyheter for å legitimere egne holdninger og verdier, samtidig som de 

kan blande inn kritikk, eller til tider manipulere. Dette åpner for å delta i debatten i spesifikke 

tema, uten å måtte bidra overfor journalister. Politikere slipper unna forhandlinger i prosessen, 

men bruker innholdet aktivt etterpå, på helt nye måter.  

 

I denne studien mener politiske journalister at sosiale medier ikke påvirker forholdet. Analysen 

peker likevel på at dette kan diskuteres. Studien finner ingen revolusjoner, men det åpnes for 
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flere muligheter og utfordringer som både kan fristille, og fastlåse aktørene til hverandre. 

Dermed kan ingen sies å ha den totale kontrollen over innholdet, så det fortsetter å variere fra 

sak til sak og situasjon til situasjon slik Allern foreslår (2001, s. 311). Prosessen fortsetter å 

være uforutsigbar og begge kan påvirke hva som vektlegges og hvordan det tolkes. 

Oppsummert er det fortsatt politikere som har informasjonen, og han kan velge å ikke delta i 

prosessen. Politiske journalister har fått muligheter som muliggjør å nå ut til alternative kilder 

dersom politikere ikke stiller. For innholdet er det fortsatt nyhetsredaksjonen har fortsatt siste 

ordet i hva som endelig publiseres (Cook, 2005), men også her åpnes det for mer uforutsigbarhet 

dersom en av aktørene bestemmer seg for å gå den uvante vei i kampen om kontroll over prosess 

og innhold.   

5.2.2 En effektivisering av relasjonen 

Det kan være grunn til å tro at svekkelsen av medienes monopol over den politiske 

informasjonen svekker forholdet mellom politiske journalister og politikere fordi politikere 

ikke er like avhengig av mediene for å få ut sine budskap.  

 

Denne studien finner et nært og stabilt forhold mellom aktørene. Forholdet preges av en 

gjensidig forståelse, respekt og tillit. Tilstedeværelse anses som en av hovedingrediensen i 

forholdet, nå også delvis i sosiale medier. Dermed kan man også se et nærmere forhold mellom 

noen politiske journalister og politikere (Kuhn & Nielsen, 2014). «Ingenting erstatter samtalen 

ansikt til ansikt» var likevel gjennomgående, og det er derfor grunn til å tro at for politiske 

journalister og politikere er nærhet nøkkelen. Gjennom nærhet oppnås et fellesskap som sørger 

for de «riktige» tipsene, sakene, kommentarene og informasjonen man ikke få gjennom sosiale 

medier (Broersma & Graham, 2016). Her fungerer sosiale medier ved siden av en allerede satt 

struktur, og det åpnes for tettere kontakt, som muliggjør påvirkning på forståelseshorisonten. 

Sosiale medier blir altså et bidrag, i det informantene anser som et nødvendig nært forhold for 

å bidra til en bred forståelse av politikk (Hanitzsch & Örnebring, 2019, s. 110).  

  

I det teoretiske rammeverket trakk jeg frem Allerns (1997) kategorisering av forholdet mellom 

politiske journalister og profesjonelle kilder. Denne studien viser at det kan overføres til 

forholdet mellom politiske journalister og politikere. Uegennyttige relasjoner, med saker og 

tema som er av allmenn interesse, er ikke forhandlingsbart. I tillegg finnes det tydelige spor av 
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forhandlingsrelasjoner. Begge aktørene har en forståelse av at om ikke begge gir og tar litt, vil 

forholdet gå i stå. Igjen handler det om en gjensidig avhengighet og tilpasning (Blumler & 

Gurevitch, 2002). En interessant betegnelse var at forholdet er en mekanisme. Den handler 

nettopp om at de nevnte faktorene er viktig for et suksessfullt forhold mellom aktørene, hvor 

nå også sosiale medier er en viktig del. Denne mekanismen gjør at politikere vet hvem de skal 

kontakte dersom de har tips eller lekkasjer de ønsker på dagsorden. At det er en mekanisme 

peker også på politikere er del av den journalistiske metoden.  

 

Så langt viser studien en videreføring av tidligere empiriske funn. Noen funn kan likevel  

diskuteres. Igjen får journalisters nettverk en mulig betydning. Jeg har allerede pekt på at det 

kan gi en skjevfordeling på plattformen. Sosiale medier åpner for markedsføring av seg selv og 

sine saker, og en fristilling fra politikere. Gjennom selv å være aktiv i sosiale medier 

markedsfører journalister seg selv som en aktuell kandidat for saker politikere ønsker å få ut. 

Politikere må ha tillit til journalister, og kunnskap om tema kan spille en avgjørende rolle. Egne 

publisering kan vekke oppmerksomheten til politikere innenfor samme tema (Broersma & 

Graham, 2012; 2016), og fungere som agn når journalister viser frem personlige ressurser 

(Allern, 2001). Studien finner også at når politikere selv kan publisere positive saker om seg 

selv og eget parti, forsøker de i mindre grad å påvirke journalister til å skrive om det. Slik 

effektiviserer sosiale medier politisk journalistikk til «riktigere» elitekilder, og mer tid til å være 

granskende og kritisk. En slik nyttefunksjon, kontakt når de ønsker, og ikke kontakt når de ikke 

trenger, mener jeg støtter at sosiale medier kan lette på spenningen i forholdet (Davis, 2009).  

 

Sosiale medier åpner altså for å vedlikehold og effektivisering av forholdet mellom politiske 

journalister og politikere, gjennom målrettet kontakt.  

5.2.3 En mer kompleks medialisering 

Sosiale medier kan potensielt fristille politiske journalister og politikere i forholdet til 

hverandre. Ingen av aktørene har den absolutte kontrollen i saker, men det forandrer ikke at 

journalister kontrollerer den endelige publiseringen. Hvis man legger medialiseringsteorien til 

grunn for maktbalansene mellom dem, er tilpasning til medienes logikker er avgjørende. Denne 

studien viser at politikere fortsetter å pakke saker inn tilpasset medienes logikker, og man kan 

trekke tråder mot en videreføring av politikkens medialisering. Politikere spiller videre på 
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personifisering, sensasjon og fremstiller seg selv mer potente enn hva de er. Politiske 

journalister mener det ikke er avgjørende eller påvirker, likevel trekkes politikere som Sylvi 

Listhaug frem som et eksempel på en politiker som har suksess i sosiale medier, i så stor grad 

at hun ikke trenger pleie forholdet til journalister. Gjennom et mediert språk, og ved å nå ut i 

mindre nettverk får hun ut sin politikk, og blir plukket opp av mediene. Slike tendenser, hvis 

man har «sosiale-medietekke» og klarer å overføre legitimitet og kredibilitet til ønsket 

målgruppe, mener Asp man vil se mer av (1986), i et hybrid medielandskap (Chadwick, 2013). 

Når mediene plukker opp på dette, slik som med Listhaug og Lan Marie Berg, klarer politikere 

å bruke sosiale medier strategisk godt, og dermed generere oppmerksomhet fra massemediene. 

Det peker på at politikere får ut sine budskap bredt når de selv ønsker, slik Broersma og Graham 

(2012;2013) samt Ekman & Widholm (2015) har registrert.  

 

I drøftingen av medialiseringsteorien og stillingskrigen mellom politiske journalister og 

politikere beskrev Asp (1986) fire mulige maktsituasjoner, som presentert i det teoretiske 

rammeverket. En økende tendens til forbigåelse og utvidede muligheter for politiske 

journalister gjør sosiale medier vanskelig å plassere inn i en slik tese. Forsøker man å se 

politikers innlegg i sosiale medier, hvis innlegget er interessant for journalister, blir det tydelig 

hvor vanskelig det er å skulle plassere innlegget i en av situasjonene. Innlegg av politikere 

styrkes av faktorer som at de alene som kilde, tar initiativ, på eget tidspunkt. I et kommersielt 

marked er det om å gjøre for journalister å få ut nyheten som kommer i et slikt innlegg raskest 

mulig. Det betyr at journalister har lite tid. Samtidig viser denne studien at innlegg mister 

eksklusivitet og «nyheten» forsvinner fra informasjonen. Det har gjort at journalister har nye 

rutiner for slike hendelser. Det legger til rette for en større frihet for journalister til å fortolke 

og bearbeide stoffet etter innlegget er publisert og første notis går ut. I tillegg øker journalisters 

makt når de har friheten til å velge fra et bredt utvalg av kilder og kan kontrollere informasjon 

fra politikere. Da kan journalisten selv velge hvilke kilder som skal stå mot hverandre i en sak 

(Asp, 1986).  

 

Igjen peker denne studien på at forholdet mellom politiske journalister og politikere blir mer 

uforutsigbart, komplekst og situasjonsavhengig, samtidig som en gjensidig tilpasning 

vedlikeholdes.  

5.2.4 Velter sosiale medier balansen? 
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Sosiale medier i kampen om kontrollen kan spille inn på flere områder. Denne studien finner at 

det variere fra sak til sak, og situasjon til situasjon (Allern, 2001). Broersma og Graham mener 

at en praksis hvor politikere tas opp på dagsorden gjennom sosiale medier, kan velte 

maktbalansene mellom mediene og politikken (2016). Hvordan reflekteres maktbalansen i 

forholdet mellom aktørene?  

 

Vi vet at de færreste i samfunnet følger politikere, og langt færre er opinionsledere. Da blir 

spørsmålet om hvor bredt sosiale medier når ut for politikere. Det finnes flere veier for 

politikere, som blir kortere både til publikum og mediene. Denne studien viser likevel at 

politikere i aller høyeste grad foretrekker og trenger mediene, også i sosiale medier, for å nå ut 

like bredt som de ønsker. Det gjelder både for å få oppmerksomheten av mediene, og når de 

bruker allerede publiserte nyheter eller programmer til å legitimere egne politiske budskap. Ved 

å kritisere aktivt, korrigere og re-poste innlegg fra mediene klarer politikere å løfte fram 

samtaler som kan påvirke forståelseshorisonten i offentligheten (Allern, 2001).  

 

Sitater og idéer er derfor først vellykket når de blir plukket opp av mediene. Slike funn peker 

på at mediene som portvokter gjør seg gjeldene her, og at politikere også i det hybride 

medielandskapet er avhengig av medier og journalister. Selv om politikere kan påvirke flere 

steder, når de ikke bredt uten mediene. Det finnes flere veier til oppmerksomhet, viser studien 

at det mest lønnsomme for politikere er å presse informasjon gjennom nettverk ved å overtale 

andre brukere til å dele og like slik Broersma og Graham mener (2016). Det er bare det at disse 

brukerne enn så lenge er medier og journalister. I Norge er det fortsatt slik at institusjoner, som 

mediene, fortsatt gir legitimitet og kredibilitet. Bare et fåtall av politikere knytter seg opp til 

mange små nettverk, og bryter med normaliseringseffekten, slik for foreslått med Sylvi 

Listhaug. Her spiller det individuelle nivået en større rolle, uten at hun kan skille seg helt fra 

institusjoner. Resten følger en allerede satt struktur.  

 

Journalister tar i utstrakt grad ikke i bruk politikeres bruk av sosiale medier, i alle fall ikke 

uredigert. Politikere klarer heller ikke fristille seg fra en institusjonalisert legitimitet. 

Maktbalansen foreslås her ikke å tippe i politikeres favør, selv om det åpnes for flere måter å 

påvirke journalister, prosess og innhold. Dermed velter ikke politikere i sosiale medier 

maktbalansen i egen favør (Broersma & Graham, 2016).  
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5.2.5 En ny politisk journalistikk? 

Kilder er en av hovedingrediensene for politisk journalistikk, og påvirker derfor nyhetene. Hvis 

politikere forbigår massemediene, og bruker sosiale medier for å komme med sine budskap kan 

det presse forholdet mellom aktørene, og dermed også politisk journalistikk slik vi kjenner det.  

 

Denne studien viser flere muligheter og et potensielt mer komplekst forhold mellom journalister 

og politikere, på tross av at det politiske journalister ikke opplever sosiale medier som noe 

negativt. Journalistenes roller er mange. De mest sentrale er likevel å informere publikum og å 

vokte over de som styrer landet, ved å holde oppsyn og avsløre maktmisbruk (Asp, 2007). Da 

kan publikum ta informerte valg, og ikke handle på feilinformasjon eller uvitenhet (Aalberg & 

Curran, 2012). Innledningsvis ble det presentert en modell som forklarer samspillet mellom 

velgere, media og partier i den politiske kommunikasjonsprosessen. Med bakgrunn i funnene 

jeg har presentert, sammenholdt med diskusjon om temaet, presenteres en modifisert modell 

som viser at sosiale medier blir en del av den politiske kommunikasjonen, og dermed en del av 

forholdet mellom politiske journalister og politikere: 

 

 
Figur 2: modifisert modell av politisk kommunikasjon, original fra Aardal et al (2004, s. 18). 

 

Den modifiserte politiske kommunikasjonsmodellen representerer ikke en kausalmodell. 

Modellen viser en ny type mekanisme i den politiske kommunikasjonen hvor sosiale medier 

har blitt en del av aktørenes forhold. Sosiale medier gir, som diskutert, økte muligheter for 

politikere til å påvirke prosessen og innholdet i nyhetsproduksjonen, samtidig som de har nye 

muligheter til å forsøke å skape autentiske forhold til publikum (Enli, 2016). Tradisjonelle 

massemedier og journalister står fortsatt i sentrum av den politiske kommunikasjonen, også de 

med nye muligheter. Det betyr at for politikere vil oppmerksomhet og synlighet gjennom 
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mediene fortsatt være den foretrukne måten, som igjen taler for en fortsettelse av gjensidig 

tilpasning og bytteforhold. Illustrasjonen er likevel et godt bilde når antall forbindelser dobles. 

 

De politiske journalistene i denne studien mener at sosiale medier har liten innvirkning på deres 

virke og videre på deres forhold til politikere. Flere funn peker på at dette kan diskuteres. 

Likevel er trolig noe av grunnen til et slikt resonnement at sosiale medier har liten påvirkning 

på politiske journalisters forståelse av rolle og motivasjon for jobben. Politiske journalister 

opplever politikere og sosiale medier som et gode for demokratiet. Nye tendenser skjer ved 

siden av en allerede satt struktur i medielandskapet, som gir dem grunn til å tro at det for 

publikum er utvidede muligheter til informasjon. Politiske journalisters avveining mellom 

relevant politisk informasjon og partipropaganda faller altså på det første. Politikeres bruk av 

sosiale medier blir heller ikke vurdert til å erstatte medienes informasjon i samfunnet. Derfor 

er sosiale medier trolig et supplement til journalistisk formidling, og politikeres bruk av sosiale 

medier en styrke for demokratiet (Karlsen, 2009).  

 

Med sosiale medier utvides politiske journalister mulighet i kildeomfanget. Det er 

avhengigheten til kilder som har gjort journalistikken sårbar, noe slike muligheter kan styrke. 

Dersom politikere forbigår mediene kan de fortsatt publisere saker ved å sette andre kilder opp 

mot hverandre (Davis, 2019). Gjennom sosiale medier har politiske journalister en mulighet til 

å konstant holde seg oppdatert, samt at sosiale medier fungerer som et verktøy, hvor man likt 

et arkiv, kan søke seg mellom emneknagger, bilder, vennelister, og ytringer. Slike funksjoner 

kan bidra til å enklere kunne utfylle kontekst i saker, og ikke minst journalisters «sjekke» 

funksjon av styresmakter (Aalberg & Curran, 2012). Journalisters arbeid med å holde oppsyn 

av politikere styrkes i et slikt perspektiv. I et kortsiktig forsøk på å få oppmerksomhet bruker 

politikere sosiale medier til å publisere sensasjonelle og polemiserende innlegg. Gjennom 

sosiale medier vil det være enklere for journalister å gå tilbake å sjekke utsagn opp mot 

gjennomført politikk. Dermed bidrar sosiale medier til å ytterlig kvalitetssikre journalistikkens 

samfunnsoppdrag ovenfor publikum og demokratiet, samt en videreføring av journalismen 

(Petersson, 1994). Dersom sosiale medier i økende grad tas i bruk, slik som tidligere empiriske 

undersøkelser kan vise (Karlsen, 2009), vurderes dette mer som motivasjon for politiske 

journalister, enn en trussel for offentligheten.  
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6 Avslutning og konklusjon  
I starten av denne masteroppgaven la jeg frem noen hendelser i sosiale medier som pekte på en 

mulig utvikling i forholdet mellom politiske journalister og politikere. Forholdet mellom 

aktørene er basert på en gjensidig avhengighet for å nå sine mål, hvor eksemplene peker på en 

tendens for politikere til å forbigå de tradisjonelle mediene, og heller bruke åpne sosiale 

medieplattformer for å publisere nyheter. I tråd med det teoretiske rammeverket presenterte jeg 

denne problemstillingen: Hvordan vurderer politiske journalister sosiale mediers påvirkning 

på forholdet til politikere? 

 
 For å svare på hovedproblemstillingen utarbeidet jeg tre underproblemstillinger: 

 
1) Hvilke muligheter og utfordringer opplever politiske journalister at sosiale medier gir, 

og hvordan tas disse i bruk? 

2) Hvilke muligheter og utfordringer mener politiske journalister at sosiale medier gir 

politikere, og hvordan vurderer journalistene bruken? 

3) Hvordan vurderer politiske journalister deres relasjon til politikere? 

6.1 Konklusjon 
For å undersøke problemstillingene har jeg gjennomført intervjuundersøkelser av politiske 

journalister i noen av de største norske mediebedriftene. Bakgrunnen for valg av tema var en 

opplevd økt frekvens av at politikere som bruker sosiale medier som kommunikasjonskanal. 

Med utgangspunkt i analysen og påfølgende diskusjon vil jeg forsøke å svare på 

problemstillingene.  

 
For det første, for underproblemstilling 1 er konklusjonen: Sosiale medier gir politiske 

journalister utvidede muligheter hva gjelder informasjon og kildetilfang, som har blitt en del 

av deres daglige metoder og rutiner. Det har gitt nytt spillerom for prosessen og innholdet i 

nyhetsproduksjon, som slår ut på dagsorden og tolkningsrammer. Med muligheter kommer også 

utfordringer. Sorterings- og prioriteringsarbeid er større, og journalister mister deler av 

kontrollen. Journalisters nettverk i sosiale medier er også utfordrende da det er vanskelig å skille 

mellom viktighet og engasjement, i tillegg til at nettverket ofte er overført fra det virkelige liv.  
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For den andre problemstillingen er konklusjonen at: sosiale medier har gitt politikere mulighet 

til å forbigå tradisjonelle medier og utelukke forhandlinger med journalister, men likevel få ut 

sitt budskap til publikum.. Muligheten blir utelukkende brukt i sensitive saker mot politikere. 

Ut over dette ønsker og bruker politikere tradisjonelle medier som kommunikasjonskanal. 

Politikere når ikke like bredt ut som mediene, samtidig som de er avhengig av mediene 

legitimitet.  

 
For den tredje problemstillingen er konklusjonen at: Politiske journalister vurderer sosiale 

medier som et godt supplement i en allerede fungerende mediestruktur. Forholdet til politikere 

er en mekanisme hvor tilstedeværelse, tillit og kontakt står sterkt, og begge aktørene er 

avhengig av hverandre for å nå hver sine mål.  

 

Gjennomgående i funnene er at det finnes flere muligheter, men at med muligheter følger det 

utfordringer som taler for at en fortsettelse av gjensidig tilpasning og vedlikeholdelse av en 

allerede eksisterende mekanisme er til det beste. Vinningen kan gå opp i spinningen. Et svar på 

problemstillingen fremstår derfor som todelt: 

 

Sosiale medier påvirker i liten grad forholdet mellom politiske journalister og politikere, og 

kontrollen de utøver over prosess og innhold, samt dagsorden og tolkningsrammer i nyhetene.  

 
Sosiale medier gir likevel muligheter som kan fristille begge aktørene fra 

avhengighetsforholdet, når det åpnes for flere valgmuligheter. Disse mulighetene tas i økende 

grad i bruk av begge aktørene, som presser forholdet slik man kjenner det.  

 

Tidligere i kapittelet har jeg diskutert hvordan sosiale medier kan påvirke hvem som har 

kontroll over nyhetsproduksjonen gjennom påvirkning på prosess og innhold, og dagsorden og 

tolkningsrammer. De konkluderende bemerkningene har likevel noen forbehold. Medier 

besitter en kunnskap og rolle, og har innarbeidet en posisjon som er institusjonalisert i 

samfunnet. Viktige hendelser vil alltid komme på dagsorden på bekostning av mer 

brukerorientert dagsorden, som ligger i mellom linjene når journalister snakker om sin rolle i 

samfunnet. Derfor vil mediene trolig ikke miste sin posisjon som formilder av de viktige 

hendelsene og sakene til samfunnet. Men, som analysen viser, har politikere fått flere 

muligheter i forholdet. Det medfører at journalistiske metoder og politiske nyheter, og dermed 

forholdet, er mer komplekst enn noen sinne. Aldri før har begge aktørene sittet på så store 
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kommunikasjonsverktøy, og forholdet endres når politikere kan velge om nyheter, også 

sensitive, skal publiseres, men eventuelt da i egen regi.  

 

Eksemplene innledningsvis viser nettopp disse tendensene. Hendelsene kommer på medienes 

dagsorden, og journalistene bygger videre på sakene fordi det er viktig for samfunnet. Men 

politikerne satte den første tolkningsrammen for seg selv. Et godt bilde på hvordan sosiale 

medier har forandret seg ble sagt av Thomas Spencer i intervjuet med han: «Sosiale medier har 

endret forholdet til politikere og min arbeidshverdag, i den forstand at det har hjulpet aktørene. 

Samtidig er de redigerte redaktørstyrte mediene den viktigste kanalen for mennesker i Norge 

til å hente og få informasjon de trenger. […] Men jeg er ikke like viktig som jeg var». 

 

Sosiale medier utvider mulighetene til begge aktørene. Medienes porter, dagsorden og 

tolkningsrammene står ikke lengre så uberørte som tidligere, og det bidrar til endret dynamikk 

i forholdet mellom politiske journalister og politikere. Men linjene i politiske journalistikk er 

til å kjenne igjen sies det. Denne studien mener jeg likevel viser at det er verdt en diskusjon.  

6.2 Studiens bidrag 
Forholdet mellom politiske journalister og politikere er et område med lite forskning 

(Strömbäck & Nord, 2006). Oppgavens analyse viser at studien bidrar på flere områder. Innen 

politisk journalistikk og i forholdet mellom politiske journalister og politikere presenteres funn 

som viser at sosiale medier gir muligheter som påvirker bytteforholdet. Studiens bidrag føyer 

seg også inn i rekken av tidligere studier av sosiale mediers påvirkning på politisk 

kommunikasjon. Her er studien innom politikeres medienes tap av informasjonsmonopol 

(Ekman & Widholm, 2015), politikeres bruk og medier interesser for dem (Skovsgaard & van 

Dalen, 2013). Studien er også innom hvordan sosiale medier fungerer og tas i bruk innen 

politisk journalistikk. Studien viser til et todelt svar hvor det uttalte er at sosiale medier har 

minimal effekt, mens handlinger og en samlet analyse viser påvirkning som vist i tidligere 

litteratur (Broersma & Graham, 2012; 2013; 2016).  

 
Studiens problemstilling med påfølgende analyse og diskusjon føyer seg inn i en større 

diskusjon om hvem som «leder dansen». Studien er inspirert av Jesper Strömbäck og Lars W. 

Nord som gjorde en undersøkelser med svenske politiske journalister og politikere i 2006, hvor 

de også brukte bruke dagsorden og tolkningsrammer som distinksjon, sammen med Cook´s 
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(2005) distinksjon mellom prosess og innhold. Flere amerikanske studier er gjort som tilsier at 

kildene leder dansen. Strömbäck & Nord viste at journalister sitter med den endelige makten, 

og dermed er denne studien i tråd med den tidligere undersøkelsen (2006). 

6.3 Studiens begrensning 
Studiens resultater kan, som nevnt, ikke generaliseres. I metodekapitlet ble det pekt på et 

strategisk utvalg, som i denne studien kan anses som å være et eliteutvalg. Gjennom intervjuer 

blir også den endelige fortolkningen gjort av studenten alene. Ingen fra lokal presse er 

representert i denne studien, som er en svakhet, da forholdet mellom lokale journalister og 

lokale politikere også representerer forhold mellom aktørene. Informantene ble likevel ikke tatt 

med da det ville representert et ekstra utvalg som ville gjort det vanskelig å innhente 

«uttømmende» innsikt på området. Ingen av de intervjuede politiske journalistene er fra en 

yngre generasjon, som trolig bruker sosiale medier på en annen måte. Et slikt utvalg, med 

kortere tid det politiske miljøet, kan tenkes at ville gitt andre funn. En annen svakhet i studien 

er mangel på synspunkter fra den andre siden: politikere. Det er gjort flere undersøkelser på 

politikere og bruk, men ingen på deres forståelse av forholdet til politiske journalister. 

6.4 Forslag til videre forskning 
Det er fortsatt mangelfull forskning på dette feltet, og det oppfordres til lignende studier med 

andre informanter, og med en annen ettergåelse av eksempler fra mediene. Videre foreslår jeg 

at tema undersøkes gjennom både kvalitative fra relativt få land, samt med kvatitative basert på 

spørreundersøkelser. I tillegg er det mulig å undersøke tema med hjelp av innholdsanalyser, for 

eksempel av hvem som følger hvem, og hvilke saker som havner på dagsorden med hvilken 

journalist som forfatter. Kan man se tråder mellom hvordan politikere bruker sosiale medier og 

dagsorden, for eksempel.  

Forholdet mellom politiske journalister og politikere er komplekst og vanskelig å analysere. 

Delvis fordi kildevern står sterkt, og fordi det er vanskelig å si hvor politiske nyheter oppstår. 

En bredere og anonym undersøkelse av politiske journalister kunne gitt tydeligere og ærligere 

svar. Det vil også være å anbefale å få innsikt fra politikere, for på den måten å kunne 

sammenligne. 
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Vedlegg: 
Intervjuguide, politiske journalister: 

Om journalisten 
- Kan du fortelle litt om din jobb som politisk journalist?  

o Hva er noen av dine viktigste oppgaver? 
- Kan du si litt om valg av nyhetssaker og kilder? Hvor kommer det fra, og krav for å 

slippe gjennom?  
o Hva er en god sak? (nyhetskriterier?) 

- Hvilke tanker har du om sosiale medier som fenomen i relasjon til yrket? 
o Bruker du sosiale medier som arbeidsverktøy/ i jobben som journalist? 
o Om ja, hvordan?  

- Hvilke muligheter mener du sosiale medier gir dette? (og hvilke av disse bruker du?) 
- Hvilke utfordringer mener du sosiale medier gir deg? 

o Hvordan/ hvorfor er det en utfordring? 
- Har du opplevd at sosiale medier påvirker dine journalistiske arbeidsmetoder? 
- Hvordan bruker du sosiale medier som verktøy? 

o Hvordan vurderer du dette? 
- Hvordan bruker deres sosiale medier opp mot publikum? Nye muligheter til å nå de 

f.eks, nye vinklinger, engasjement, makt til publikum? 
 
Politikere og sosiale medier: 

- Hvordan jobber du/dere opp mot politikere? 
- Hva tenker du om politikeres bruk av sosiale medier? 
- Hvordan vurderer du politikeres bruk av sosiale medier? 
- Hvordan bruker deres politikeres kommunikasjon fra sosiale medier? 

o Gir det deg noen muligheter eller utfordringer? 
- Bruker du sosiale medier for kontakt, diskusjoner, som kilde? 
- Hvilke muligheter og utfordringer mener du politikere har fått med sosiale medier? 

o Tar de i bruk disse mulighetene? 
- Opplever du at politikere forsøker å påvirke f.eks. dagsorden, utvelgelse av saker osv.? 

o Om ja, hvordan da, og får de gjennomslag? 
- Opplever du at politikere forsøker å endre vinkling av saker som er i produksjon, eller 

allerede er publisert?  
o Hvordan da, og får de gjennomslag? 

- Opplever du at politikere aktivt bruker sosiale medier for å påvirke publikum direkte, 
og hvem tror du de når ut til? 

o Mulighet til å snakke direkte til «sine egne»? 
- Etter din mening, tror du politikere ser på sosiale medier som en mulighet til å ikke 

bruke massemediene? 
 
Avsluttende: 

- Hvordan vil du vurdere forholdet mellom politiske journalister og politikere?  
o Et bytteforhold? 

- Vil du si at politikere har fått mer makt på grunn av sosiale medier? 
- Noen avsluttende tanker om hva sosiale medier gjør med den politiske journalistikken?  


