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Metodiske tilnærminger 

• Kvantitativ innholdsanalyse av 
ledere og kommentarer 
–1123 artikler  

• Kvalitative intervju med 
redaktører og 
kommentarjournalister  

•Tre casestudier  
– Likestillingsdebatten i sør 
– Reservasjonsretten i vest 
– En felles debattarena i nord 

 
 



4 Hovedoppgaver 

• Meningsbærer 
– Provosere, skape debatt og reaksjoner 

• Folkeopplyser 
– Skape orden, forklare sammenheng 

• Kritiker 
– Kritisk overfor makta, forklare hvorfor 

• Patriot 
– Løfte lokale/regionale saker inn i nasjonal 

debatt 
 



Grad av klare standpunkt 

73 
68 

60 60 

91 

50 

27 
32 

40 40 

9 

50 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Adresseavisen Avisa Nordland Bergens Tidende Fædrelandsvennen Nordlys Stavanger Aftenblad 

Klart standpunkt Reflekterende 



Ta standpunkt eller være åpen 

   Hvis du ikke har kommentatorer som tør 
å mene noe, så er vi en fattigere 
avis. Da er det kanskje like greit å 
bruke ressurser på annen journalistisk 
virksomhet. Du må bare bestemme deg. 
Hvis ikke, så er kommentarvirksomheta 
langt mindre verdt. 

 



Geografisk område som 
utgangspunkt  
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Blir ikke hørt 

 
– Nærsynt hovedstadssentrisme 

– Mur det er vanskelig å nå over 

– Arena det ikke er enkelt å trenge gjennom 

– Eksklusiv klubb av NRK, Aftenposten, VG og 
nisjeavisene 

 

 



• Vi blir ikke lest. Vi blir ikke lytta til og 
har dermed ingen gjennomslagskraft 
nasjonalt. Det er pinlig for Norge 
egentlig, vi er fortsatt et land der det 
bor folk over hele landet. Det er en 
ekstremt navlebeskuende verden i Oslo, 
og jeg har vært en del av den selv 



Konsekvenser 

• Mangel på nyanser, kunnskap og 
perspektiv i den nasjonale debatten 

• Eks: Helse Vest vs Helse Sør-Øst 

 

• Forsterket regionpatriotisme: 
– Krampaktig opptatt av regionale saker 

 

• Færre motstemmer 



• Jeg tror man ville fått flere kontrære 
stemmer og motstemmer, og fått løfta 
fram en del interessante debatter som 
ikke tas i Oslo ved å involvere 
distriktsmediene mer. […]Det er to ting 
her: det ene er å få et litt anna perspektiv 
og motstemmer som er uenige med den 
kompakte majoritet i Oslo. Og du ville fått 
løfta fram en del saker som kunne vært 
interessante, men som veldig ofte overses 



 

• Verden ser annerledes ut fra Storgata i 
Tromsø, Torgalmenningen i Bergen og 
Markens i Kristiansand enn fra 
Akersgata og Marienlyst  

• Motstemmer, nyanser, ulike perspektiv 
og ulike virkelighetsbeskrivelser beriker 
den offentlige samtalen 

• Digitalisering og sosiale medier øker 
gjennomslagskraften 

 

 


