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1.0 INNLEDNING 
  
Denne rapporten er skrevet på oppdrag av NRK, og har til hensikt å se nærmere på NRKs dekning av 
valgkampen 2017. Formålet er å undersøke om NRK leverer en objektiv og balansert dekning av 
valgkampen, både når det gjelder temavalg, vinklinger og utvalg av kilder i sakene.    
  
Gjennom sin posisjon som lisensfinansiert allmennkringkaster har NRK et bestemt samfunnsmessig 
oppdrag. I §12 i NRKs allmennkringkastingsoppdrag heter det at ”NRK skal understøtte og styrke 
demokratiet” (NRK 2017). En sentral del NRKs oppdrag er dermed knyttet til valgdekning, og i § 
12b heter det at ”NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg” (ibid.). I denne 
sammenheng nevnes spesielt dekningen av de politiske partiene, hvor ”[s]amtlige partier og lister 
over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen” (ibid.). Et krav til NRK er 
dermed å inkludere alle sentrale partier i sin valgkampdekning. Kravet om en ”bred og balansert 
dekning” er i denne undersøkelsen videre operasjonalisert som hvilke temaer som settes på 
dagsorden. Både hvilke temaer som settes på dagsorden og hvilke kilder og partier som kommer til 
orde står dermed sentralt.   
 
2.0 METODE 
Denne studien bygger på en kvantitativ innholdsanalyse av programmene Politisk valgkvarter, 
Dagsnytt atten, Din stemme og Dagsrevyen, samt av forsiden til nrk.no og vg.no. Utvalget inkluderer 
dermed programmer som sendes både på radio og TV, samt forsidesaker på nrk.no og vg.no. Utvalget 
av programmene er foretatt av NRK, og av hensyn til ressursbruk har NRK valgt ut noen av det mest 
sentrale valginnholdet. De fire store Debattene, Detektor, lokale debattsendinger, Valgomaten og 
satsinger fra NRK P3 for yngre målgrupper er ikke inkludert i utvalget. Utvalget er dermed ikke 
representativt for den totale valgdekningen til NRK.  
 
For analysen av nrk.no og vg.no utgjør datagrunnlaget saker som er publisert på forsiden i tidsrommet 
14. august til 10. september. Innhentingen av data har foregått manuelt, fire ganger om dagen 
(klokken 08.00, 11.00, 16.00 og 20.00), ved hjelp av programmet web2pdf. Det er rimelig å anta at 
det er tilstrekkelig å hente inn data fire ganger om dagen for å få med alle viktige saker, og 
tidspunktene er valg basert på forventede oppdateringsintervaller. Datagrunnlaget for de fire 
resterende programmene ligger tilgjengelig på nrk.no, og ingen plan for datainnsamling har vært 
nødvendig.  
 
For valgprogrammene Din stemme og Politisk valgkvarter er alle innslag publisert mellom mandag 
14. august og søndag 10. september med i datagrunnlaget. For Dagsnytt atten, Dagsrevyen, nrk.no 
og vg.no er det gjort et strategisk utvalg av saker som kan knyttes til valget eller valgkampen. For 
nrk.no og vg.no vil det si at alle programmer som er publisert på forsiden i det aktuelle tidsrommet 
som er tagget med ’valget2017’ er inkludert. I tillegg er en rekke saker som åpenbart er en del av 
valgkampdekningen, men som ikke er tagget med valget2017 også tatt med. Disse er tatt med dersom 
de involverer en politiker, regjeringen eller lignende, og eller har et tydelig politisk budskap. Det 
samme gjelder for innslagene som er kodet fra Dagsnytt atten og Dagsrevyen. Tilsammen gir det 945 
saker og innslag fordelt på disse seks programmene og nettstedene. 
 
Tabell 2.1 Oversikt over inkluderte programmer og nettsteder, samt antall saker.  N=941 saker totalt.  
 Type plattform Antall saker/innslag 
Nrk.no - forsiden Nett 347 
Vg.no - forsiden Nett 329 
Politisk valgkvarter Radio 33 
Dagsnytt atten Radio 76 
Din stemme Fjernsyn 89 
Dagsrevyen Fjernsyn  71 
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Analysen er basert på en kodebok som er utarbeidet i samarbeid med NRK, og som tar utgangspunkt 
i tidligere anvendte kodebøker, samt partienes hjertesaker (hentet fra partienes hjemmesider, se 
vedlegg 1). Analysen av den tematiske dekningen er basert på 116 tematiske variabler (i det videre 
omtalt som ’enkelttemaer’). Å operere med såpass mange enkelttemaer medfører enkelte metodiske 
problemer. For det første kan det være vanskelig for koderen å skille dem fra hverandre. For det andre 
medfører det også problemer dersom saker ikke passer i disse relativt smale enkelttemaene. Hvis man 
opererer med bredere temaer unngår man disse utfordringene. Det store antallet enkelttemaer fører 
også til at hvert tema er representert kun i en liten prosentandel av totalen, og dermed ikke gir noen 
god oversikt over hvilke temaer som dekkes mest eller minst. I tillegg er det vanskelig rent praktisk 
å rapportere alle disse 116 temaene på en fornuftig måte. Derfor er enkelttemaene i analysen slått 
sammen til 19 overordnede innholdskategorier (i det videre omtalt som ’overordnede 
innholdskategorier’ eller bare ’innholdskategorier’)1. Det er videre også viktig å presisere at hver sak 
eller hvert innslag kan inkludere flere temaer. Det kan altså være kodet flere temaer for hver sak eller 
innslag, og antall temaer er dermed ikke sammenfallende med antall saker og innslag.  
 
Når det gjelder kilder er antall kilder i en sak, navn på kilde, type kilde, kildens funksjon, kjønn og 
partitilhørighet kodet. I kildematerialet inngår kilder som har uttalt seg i en sak eller som er intervjuet 
i en sak. Det vil si at reporter, intervjuer, journalist og lignende ikke inngår i kildegrunnlaget. 
Unntaket er innslag hvor studiovert rapporterer fra meningsmålinger. I disse tilfellene er 
studiovertene rapportert som kilder. Dette gjelder imidlertid kun en marginal del av utvalget.  
 
Analysen er todelt, og det fokuseres først på de tematiske og innholdsmessige aspektene ved 
programmene og nettsidene og deretter på hvilke kilder som kommer til orde. Alt i alt vil dette gi oss 
et godt utgangspunkt for å si noe om NRKs dekningen av valgkampen.  
 
 
3.0 INNHOLD – HVA BLE SATT PÅ DAGSORDEN?  
 
Den første delen av denne rapporten tar for seg NRKs tematiske dekning av valgkampen. Som nevnt 
over er det nedfelt i NRKs vedtekter at de skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg, og 
den tematiske innretningen av valgkampdekningen er derfor interessant. Denne delen av rapporten 
har derfor til hensikt å undersøke hvorvidt NRK kan sies å ha levert en bred tematisk dekning av 
valgkampen, både på et aggregert nivå og i de enkelte programmene og på forsiden av nrk.no. 
Rapporten har også til hensikt å sammenligne valgkampdekningen på nrk.no med 
valgkampdekningen på forsiden av vg.no, og derfor er også vg.no inkludert i denne analysen.  
 
Oppsummert kan man si at ingen store temaer har preget valgkampen. Noen temaer har imidlertid 
fått litt mer plass enn andre, og dette gjelder spesielt Sylvi Listhaugs besøk i Rinkeby, Listhaugs 
retorikk og språkbruk, Listhaug og hennes utspill knyttet til lukkede mottak for asylsøkere, Jonas 
Gahr Støre og hans privatøkonomi (’bryggesaken’ og saker knyttet til investeringer), samt Faten 
Mahdi Al-Hussaini og hennes bruk av hijab på tv.  
  
3.1 Hvilke innholdskategorier dominerte NRKs valgkampdekning totalt? 
Underveis i og i etterkant av valgkampen har medienes valgkampdekning blitt kritisert fra flere hold 
for å fokusere for mye på meningsmålinger og for lite på politikk (se f. eks. Wilhelmsen 30.08.2017). 
En gjennomgang av hvilke temaer som dominerte NRKs overordnede tematiske dekning – det vil si 
den tematiske dekningen i alle programmer samt på forsiden av nrk.no – vil kunne si noe om 
størrelsesforholdet i dekningen av de ulike temaene.    

                                                
1 Se vedlegg 2 for en oversikt over innholdskategorier og enkelttemaer.  
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Figur 3.1. Oversikt over overordnede innholdskategorier, NRK samlet. N=869. I prosent.  
  
Figur 3.1 viser hvilke overordnede innholdskategorier som samlet sett fikk mest dekning på NRK de 
fire siste ukene av valgkampen. Et raskt blikk på figuren viser at kritikerne har rett i sine innvendinger: 
av alle temaer som er registrert (N=869) utgjør temaer som handler om valget og valgkampen hele 
30,9%. Innholdskategorien ’om valget/valgkampen’ utgjøres av saker som handler om stemmegiving, 
meningsmålinger, skolevalget, retorikk i valgkampen, partilederdebattene og lignende. Videre utgjør 
også temaer knyttet til politikk (14,5%) en relativt stor del av materialet. I denne kategorien inngår 
spørsmål rundt mulige regjeringssamarbeid i etterkant av valget, samt diskusjoner knyttet til hvor 
vellykket samarbeidet i dagens regjering har vært. Til sammen utgjør disse innholdskategoriene 
45,4% av den samlede dekningen, og er dermed med på å bygge opp under argumentet om at saker 
om valgkampen og valget, og ikke om politiske saker, dominerte valgkampen.  
 
Hvis man ser bort fra de to største innholdskategoriene viser figur 3.1 at de resterende 17 temaene 
blir behandlet i omtrent like stort omfang. Alle de overordnede innholdskategoriene er inkludert, men 
utenrikspolitikk (1,3%), familie (1,2%), kultur (1%), privatisering (1,%) og kriminalitet (0,7%) kun 
marginalt. Man kan likevel argumentere med at hvis man ser bort fra kategoriene ’om 
valget/valgkampen’ og ’politikk’, har NRK en tematisk bredde når det gjelder de overordnede 
innholdskategoriene.  
  
 
3.2 Hvilke enkelttemaer dominerte NRKs valgkampdekning totalt?  
Figur 3.1 viser hvilke overordnede innholdskategorier som har dominert NRKs dagsorden gjennom 
valgkampen. Det er imidlertid også interessant å se nærmere på hvilke enkelttemaer2 som dominerte 
denne perioden. Disse enkelttemaene er til dels basert å på partienes hjertesaker3, og kan dermed gi 
en pekepinn på hvilke partier som har fått sine saker satt på dagsorden.  
  

                                                
2 Se vedlegg 2 for en oversikt over enkelttemaer og hvilken overordnet innholdskategori de tilhører.  
3 Se vedlegg 1 for en oversikt over partienes hjertesaker.  
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Figur 3.2 De ti mest dominerende enkelttemaene i NRKs totale dekning. Overordnede 
innholdskategorier i parentes. I prosent. N=869. 
 
Figur 3.2 viser de ti enkelttemaene som dominerte NRKs overordnede prioritering. Figuren viser at 
også når det gjelder enkelttemaer er det temaet ’valgkampen’ (17,4%) som dominerer. Dette temaet 
figurerer på dagsorden over dobbelt så ofte som det nest mest rapporterte temaet, ’meningsmålinger’ 
(8,4%). Temaet meningsmålinger innebærer alle saker som viser til meningsmålinger og saker om 
hva folk skal stemme. Det tredje mest rapporterte temaet er ’regjeringen/regjeringskabalen’ (8,1%). 
I tillegg finner vi også temaet ’partilederdebatt’ blant de ti mest rapporterte enkelttemaene. Også dette 
temaet må betraktes som en del av dekningen av selve valgkampen, og sammen med de tre mest 
rapporterte temaene bygger analysen den tematiske dekningen oppunder inntrykket av at 
valgkampdekningen i stor grad bærer preg av åvære en metadekning av selve valgkampen.  
 
De resterende syv mest rapporterte temaene dekker et bredt innholdsspekter. Her finnes både 
’partipolitikk’ (5,3%), ’forsvaret og beredskap’ (3,5%), ’flyktninger og asylsøkere’ (3,4%), 
’integrering’ (3,3%), ’sentralisering og byråkratisering’ (3,1%) og ’globale og internasjonale sosiale 
spørsmål’ (2,3%). ’Partipolitikk’ er en relativ generell kategori, og registreres dersom det ikke 
henvises til bestemte saksforhold, men isteden mer generelt til ’partiets politikk’. ’Forsvar og 
beredskap’ inkluderer saker som omhandler forsvaret, terror, politisektoren og lignende, mens 
’sentralisering og byråkrati’ i all hovedsak handler om kommunereformen og forholdet mellom by 
og land. Temaet ’flyktninger og asylsøkere’ tar for seg saker direkte knyttet til flyktninger og 
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asylsøkere, mens temaet ’integrering’ registreres dersom sakene handler mer spesifikt om hvordan 
integrering best finner sted eller eventuelt hva som ikke fremmer integrering. Disse temaene kunne 
vært sett i sammenheng, og de ville da utgjort 6,7% av de registrerte temaene. Denne relativt store 
andelen har blant annet å gjøre med at Sylvi Listhaugs besøk i Rinkeby i Sverige ble behørig dekket 
på alle plattformer og i alle kanaler (se avsnitt 3.5). Kategorien ’globale og internasjonale sosiale 
spørsmål’ inneholder alle saker knyttet til menneskerettigheter, og at denne kategorien kommer blant 
de ti mest rapporterte enkelttemaene har å gjøre med at saker om handlende Sylvi Listhaugs utspill 
knyttet til lukkede mottak for asylsøkere ble kodet i denne kategorien.  
 
 
 

 
Figur 3.3. Illustrasjon av forekomsten av de 116 enkelttemaene.  
 
Som nevnt i metodeavsnittet er det vanskelig å gi en fullstendig oversikt over alle 116 enkelttemaer. 
Figur 3.3 gir likevel et innblikk i forholdet mellom forekomsten av de 116 enkelttemaene. Som vist 
over er det noen temaer som dominerer, slik som ’valgkampen’, ’meningsmåling’ og ’regjeringen’ – 
temaer som i stor grad kan knyttes til valgkampen i seg selv.   
 
Av de ti mest rapporterte temaene er det tre temaer som kan knyttes til partienes politikk eller 
hjertesaker (se vedlegg 1). Dette er asyl- og innvandringssaker, ’sentralisering og byråkratisering’, 
og ’forsvaret og beredskap’. Disse temaene kan til dels knyttes til henholdsvis Fremskrittspartiet, 
Senterpartiet og Høyre. Man kan dermed spekulere i om disse partiene er ’flinkere’ enn andre til å få 
sine saker på dagsorden, eventuelt om NRK favoriserer disse partiene over andre partiers saker. Disse 
temaene utgjør imidlertid en relativt liten andel av totalen, så det er vanskelig å konkludere i en slik 
retning.  
 
3.3 Hvilke temaer ble ikke satt på dagsorden?  
De ti enkelttemaene som ble rapportert i figur 3.2 ble alle dekket i over 2% av tilfellene, og utgjør 
dermed de mest rapporterte temaene. For å kunne si noe om balansen i dekningen er det imidlertid 
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også nødvendig å si noe om hva som ikke dekkes. Analysen viser at 82 temaer ble dekket i under 2% 
av tilfellene, og at noen temaer ble ikke dekket i det hele tatt. 
 
Tabell 3.1 Oversikt over enkelttemaer som ikke ble satt på dagsorden.  
Innovasjon og entreprenørskap Bedriftskatt 
Helsekøer Kortreist mat 
Fornybar energi* Dyrevelferd 
Rent hav Selvforsyning 
Pelsdyroppdrett Trygg mat 
Fornybar industri* Kortere arbeidsdag 
Yrkesfag Partnervold 
Skolehelsetjenesten Mindre forbruk* 
Gratis barnehage og SFO Borgerlønn 
Forskning Regionalt og lokalt folkestyre 
Sosiale ytelser Syria 
Familiegjenforening Reiseliv/turisme 
Arbeidsinnvandring  

  *Dette er relativt brede temaer, som også tar opp i seg enkelte av de andre temaene. 
 
Tabell 3.1 viser temaene som ikke ble dekket på noen av de undersøkte programmene eller på forsiden 
av nrk.no. Tabellen inneholder et bredt spekter av temaer, og det er ingen systematikk i hvilke temaer 
som ikke dekkes. Sammenlignet med partienes hjertesaker har alle partier hjertesaker blant temaene 
som er representert minst. Det er derfor ikke anledning til, basert på disse tallene, å konkludere med 
at NRK tematisk har underrepresentert bestemte partier.   
 
 
3.4 Hvilke innholdskategorier dominerte i de forskjellige programmene, på forsiden av nrk.no 
og på forsiden av vg.no?  
Figur 3.1 og 3.2 gir et overordnet bilde av NRKs totale valgkampdekning. De sier imidlertid ingenting 
om hvordan de ulike programmene og plattformene dekket valget. En av hensiktene med denne 
rapporten er å belyse i hvordan NRK forvalter sitt allmennkringkastingsoppdrag i sentrale valg- og 
nyhetsprogram. Denne delen av rapporten vil derfor ta for seg den tematiske dekningen program for 
program.  
  
NRKs valgdekning på radio 
NRKs valgdekning på radio er i denne undersøkelsen representert ved programmene Politisk 
valgkvarter og Dagsnytt atten. Politisk valgkvarter er valgkampens versjon av det mer generelle 
Politisk kvarter som sendes på NRK P2 på hverdager fra 07.45 til 08.00. Det tar for seg aktuelle tema 
og er med på å sette dagsorden for politiske nyheter. 78 innslag er inkludert i analysen, og av de 116 
enkelttemaene som inngår i denne undersøkelsen, er 77 representert. 40 temaer er dermed ikke 
representert.  
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Figur 3.4. Innholdskategorier inkludert i Politisk valgkvarter.  N=78. I prosent.  
 
Hvis vi ser på hva som rapporteres (figur 3.4), ser vi at de tre mest rapporterte innholdskategoriene i 
dette programmet er ’om valget’ (19,1%), ’klima og miljø’ (14,1%) og ’politikk’ (12,8%). Temaer 
som kan knyttes til det vi har kalt en ’metadekning’ av valgkampen utgjør dermed en stor andel også 
her. På den andre siden utgjør ’helse’ (2,6%), ’forsvaret og beredskap’ (2,6%) og ’religion og livssyn’ 
(2,6%) de minst rapporterte innholdskategoriene, mens temaer som omhandler familie, 
utenrikspolitikk, kriminalitet, kultur og privatisering ikke inngår i programmet i den undersøkte 
perioden.  
  
Det andre radioprogrammet som er gjenstand for analyse er Dagsnytt atten. Dagsnytt atten er et 
nyhetsmagasin som sendes på NRK P2 på hverdager fra 18.00 til 19.00, og som følger opp aktuelle 
temaer som har dukket opp i løpet av dagen. Dagsnytt atten inneholder både saker som omhandler 
valget og saker som ikke direkte kan knyttes til valget og valgkampen. Det er derfor foretatt et utvalg 
av saker (jf. avsnitt 2.0), og for Dagsnytt atten er 76 enheter inkludert, og de rapporterer om 55 
enkelttemaer i løpet av den undersøkte perioden. Det betyr at 62 enkelttemaer ikke er representert.  
 

 
Figur 3.5. Innholdskategorier inkludert i Dagsnytt atten. N=112. I prosent.  
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Også i dette programmet ser vi at det er saker om valget som preger dagsorden (figur 3.5). ’Om 
valget’ (17%) og politikk (9%) utgjør også her en stor andel av totalen, men dominansen er ikke like 
tydelig som for andre programmer. I tillegg utgjør temaer som handler om økonomi (12,6%) og klima 
og miljø (9%) en stor del av totalen. Det er videre ingen overordnede innholdskategorier som ikke 
dekkes på Dagsnytt atten. Forsvaret og beredskap (0,9%), kriminalitet (0,9%), religion og livssyn 
(0.9%), og privatisering (0,9%) utgjør alle en marginal del av den totale dekningen, men de er like 
fullt tilstede. 
 

 
Figur 3.6. Innholdskategorier Politisk valgkvarter og Dagsnytt atten. N: Politisk valgkvarter=78, 
Dagsnytt atten=112. I prosent.  
 
Oppsummert kan vi altså se at valgdekningen på radio er preget av saker som handler om valget og 
om overordnede politiske saker (som regjeringskabalen). Saker som handler om kriminalitet og 
privatisering er omtrent ikke-eksisterende. Videre kan vi se at selv om programmene til dels setter de 
samme saksforholdene på dagsorden finnes det også forskjeller mellom dem (jf. figur 3.6). For 
eksempel får innvandring større plass i Politisk valgkvarter enn i Dagsnytt atten. Det samme gjelder 
også kategorien ’skatter og avgifter’. Motsatt får kategorien ’økonomi’ mer plass på Dagsnytt atten 
enn på Politisk valgkvarter.  
 
NRKs valgdekning på fjernsyn 
Når det gjelder NRKs dekning av valget på fjernsyn, er Din stemme og Dagsrevyen inkludert i vårt 
utvalg.  
 
Din stemme er NRKs dedikerte valgmagasin, og har til hensikt å la seerne forstå sakene og de politiske 
standpunktene. Valgdekningen på Din stemme inkluderer 40 av 116 temaer, fordelt på 89 
innslag. Når vi ser på de overordnede innholdskategoriene ser vi at i likhet med de to ovenfor 
diskuterte programmene utgjør saker som handler om valget en påfallende stor andel også i dette 
programmet.  
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Figur 3.7. Innholdskategorier inkludert i Din stemme. N=152. I prosent. 
 
Figur 3.7 viser at 34,8% av de registrerte temaene tar på ett eller annet vis for seg valget og 
valgkampen, mens temaer relatert til ’politikk’ utgjør hele 21,7%. Over 50% av alle registrerte temaer 
handler dermed om valget eller valgkampen i en eller annen forstand. I likhet med Dagsnytt atten er 
alle de overordnede innholdskategoriene inkludert i programmets valgkampdekning, og det er også 
en relativ lik rapportering av alle temaer (bortsett fra temaer om valget og om politikk). Også her 
utgjøres imidlertid innholdskategoriene som rapporteres minst av saker som omhandler familie 
(0,7%), kultur (0,7%) og privatisering (0,7%), i tillegg til skole og utdanning (0,7%).  
 
Det andre fjernsynsprogrammet som er inkludert i denne analysen er Dagsrevyen. I motsetning til 
både Politisk valgkvarter, Dagsnytt atten og Din stemme er Dagsrevyen et nyhetsprogram, og det er 
interessant å se nærmere på om dette gir seg utslag i den tematiske dekningen. I likhet med Dagsnytt 
atten består Dagsrevyen ikke utelukkende av saker som omhandler valget, så analysen er basert på en 
andel strategisk utvalgte saker (jf. avsnitt 2.0). Valgdekningen på Dagsrevyen inkluderer 21 temaer, 
fordelt på 71 saker.  
 
Til tross for at man kan tenke seg at Dagsrevyen har en annen redaksjonell profil enn de andre 
programmene som er inkludert i denne undersøkelsen, utgjør temaer som handler om valget eller 
valgkampen også her den største andelen av de registrerte temaene.  
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Figur 3.8. Innholdskategorier inkludert i Dagsrevyen. N=94. I prosent.  
 
Figur 3.8 viser at nesten 40% (39,4%) også her om valget og valgkampen. Videre er politikk (16%) 
og innvandring (11,7%) nummer to og tre på listen. Dagsrevyen er imidlertid det programmet som 
rapporteres fra færrest overordnede innholdskategorier. Av de 19 innholdskategoriene dekker 
Dagsrevyen kun tov i den undersøkte perioden, og syv kategorier dekkes dermed ikke. Disse syv er 
klima og miljø, familie, utenrikspolitikk, kriminalitet, religion og livssyn, kultur og privatisering.  
 

 
Figur 3.9 Innholdskategorier Din stemme og Dagsrevyen. N: Din Stemme=152, Dagsrevyen=94. I 
prosent.  
 
I likhet med den tematiske dekningen på radio er valgdekningen i både Din stemme og på Dagsrevyen 
preget av saker om valget, valgkampen og regjeringskabalen, og kategoriene ’kultur’ og 
’privatisering’ er taperne også her. Din stemme og Dagsrevyen skiller seg fra hverandre blant annet 
ved at Dagsrevyen dekker kategoriene ’innvandring’ og ’skole og utdanning’ i bredere omfang enn 
hva Din stemme gjør. Motsatt dekker Din stemme ’klima og miljø’ i større grad enn Dagsrevyen (jf. 
figur 3.9). De skiller seg også fra hverandre ved at Din stemme inkluderer alle innholdskategorier i 
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sin dekning, mens Dagsrevyen kun rapporterer fra tolv. Tematisk får man altså en bredere innsikt fra 
Din stemme enn fra Dagsrevyen.  
 
NRKs valgdekning på nett 
I tillegg til å se nærmere på NRKs valgkampdekning på radio og fjernsyn er en av hensiktene med 
denne undersøkelsen er å se nærmere på hvordan valgkampen dekkes på forsiden av nrk.no, og videre 
sammenligne dekningen der med dekningen på vg.no. Vg.no er interessant fordi nettstedet, med sine 
2 012 000 daglige lesere (Medienorge 2017), må betraktes som Norges største nettsted, målt i antall 
lesere. Nettstedet har derfor en viktig funksjon i det norske samfunnet. NRK som nevnt en viktig 
samfunnsrolle, definert i allmennkringkastingsoppdraget. Derfor er det interessant å se nærmere på 
hvordan disse to plattformene fremstår i forhold til hverandre når det gjelder dekningen av 
valgkampen.  
 
På nrk.no- forsiden ble det rapportert 76 ulike enkelttemaer fordelt på 347 ulike saker i løpet av den 
undersøkte perioden. På forsiden av vg.no ble det rapportert 71 ulike temaer fordelt på 329 ulike 
saker. Figur 3.10 viser dekningen på nrk.no og vg.no, og viser noen interessante tendenser.  
 

 
Figur 3.10 Innholdskategorier nrk.no og vg.no. N: nrk.no=430, vg.no=386. I prosent.  
 
Hvis vi først ser nærmere på hvilke innholdskategorier som rapporteres, ser vi at begge rapporterer 
mest om valget og valgkampen (33,7% på nrk.no og 32,7% på vg.no), om politikk (13,5% på nrk.no 
og 12,1% på vg.no) og om økonomi (6,4% på nrk.no og 8,6% på vg.no). Videre ser vi at også her 
inngår kriminalitet (0,2% på nrk.no og 0,8% på vg.no), utenriks (1,3% på nrk.no og 0,5% på vg.no), 
samt til dels kultur (1,5% på nrk.no og 0,5% på vg.no) blant innholdskategoriene som rapporteres 
sjeldnest.  
 
I tillegg ser vi at nrk.no og vg.no på forsiden har omtrent sammenfallende dagsorden. Alle 
innholdskategorier dekkes omtrent like mye på begge nettstedene. Unntakene er ‘helse’ og ‘skatter 
og avgifter’ som dekkes mest av vg.no, og ‘klima og miljø’ og samferdsel’ som dekkes mest av 
nrk.no. En tredje interessant tendens er at alle temaer dekkes omtrent like mye hos begge medier, og 
de aller fleste kategoriene får i underkant av eller rundt 5% dekning i begge medier. Unntakene er 
‘om valget/valgkampen’ og ‘politikk’, som dominerer dagsorden hos begge.  
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Nrk.no og vg.no har også blitt sammenlignet med hensyn til hva slags vinkling4 sakene har. 
 
Tabell 3.2. Oversikt over vikling av saker (balansert eller ubalansert) på forsiden av nrk.no og vg.no 
N: nrk.no=218, vg.no=299. 
Vinkling 
(balansert/ubalansert) 

nrk.no  vg.no  

Balansert 56,9% 46,8% 
Ubalansert 12,9% 20,7% 
N/A 31,2% 32,4% 

 
Tabell 3.2 sier noe om hvorvidt sakene kan sies og være balansert eller ubalansert, og er basert på om 
journalisten lar begge parter i en sak komme til orde eller belyser begge sider. Det betraktes gjerne 
som et journalistisk mål å fremstille saker på en balansert måte, og det står også spesifisert i NRKs 
vedtekter at dekningen skal være balansert. I dette tilfellet skiller nrk.no og vg.no seg til dels fra 
hverandre. Begge har en overvekt av saker som betraktes som balanserte, men hos nrk.no (56,9%) 
utgjør denne andelen en betydelig større del av totalen enn hos vg.no (46,8%).  
 
Oppsummert kan man altså si at nrk.no og vg.no har en relativt sammenfallende dekning av 
valgkampen. De rapporterer de samme innholdskategoriene mest, de rapporterer begge mest fra selve 
valgkampen, og de rapporterer de resterende innholdskategoriene i omtrent like stort omfang. Det 
betyr imidlertid ikke at de to nettstedene nødvendigvis skriver om de samme sakene. Det betyr bare 
at de prioriterer de samme innholdskategoriene omtrent like mye.   
 
3.5 Case: Sylvi Listhaug i Rinkeby.  
Som nevnt over var innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sitt besøk i Rinkeby i 
Sverige en av sakene som utmerket seg i løpet av valgkampen. I korte trekk handlet denne saken om 
at Sylvi Listhaug dro til Rinkeby for å lære mer om såkalte ’svenske tilstander’ – om feilslått svensk 
integrering. Saken ble også behørig dekket av NRK, og dette avsnittet vil se nærmere på hvordan 
saken fremstår blant sakene som inngår i vårt materiale. 
 
På nrk.no ble Sylvi Listhaugs besøk i Rinkeby dekket i 10 ulike saker. Saken ble først omtalt 29. 
august, og da som en forhåndssak om at Listhaug (samme dag) hadde planer om et Sverigebesøk5. 
Videre samme dag ble det meldt om at en svensk minister avlyste et planlagt møte med Listhaug6, at 
Kai Eide raste mot Listhaug og hennes sverigebesøk7, at Erna Solberg oppfattet Listhaug sin reise 
som et valgkamputspill8, at Trine Skei Grande ikke så noen grunn til å dra til Sverige og selv isteden 
dro til Stovner i Oslo9, at Jonas Gahr Støre mente at Erna Solberg fremsto som for passiv i denne 
saken10, og at en svensk byrådsleder mente Listhaug utnyttet Stockholms gjestfrihet11. Dagen etter 
(30.august) meldte nrk.no at svensk UD avviste at den norske regjeringen hadde advart Sverige mot 
Listhaugs besøk12. De skrev også at Carl Bildt ikke kjente seg igjen i Listhaugs beskrivelse av 

                                                
4 Vinkling er til dels en relativt subjektiv kategori, og kan være vanskelig å validere. Funnene gir likevel en 
pekepinn på hvordan det ligger an.  
5 https://www.nrk.no/norge/raja_-listhaug-vil-skremme-velgerne-med-rinkeby-1.13662179 
6 https://www.nrk.no/norge/svensk-statsrad-vil-ikke-vaere-en-del-av-frps-valgkamp-og-avlyser-mote-med-
listhaug-1.13662702 
7 https://www.nrk.no/norge/kai-eide-raser-mot-listhaugs-sverige-besok-1.13663242 
8 https://www.nrk.no/norge/mener-listhaugs-sverigebesok-er-valgkamp-1.13663258 
9 https://www.nrk.no/norge/trine-skei-grande-_-ingen-grunn-til-a-dra-til-sverige-1.13662914 
10 https://www.nrk.no/norge/store-mener-solberg-er-passiv-overfor-frp-1.13663481 
11 https://www.nrk.no/norge/stockholms-byradsleder-om-listhaug_-_-usmakelig-utnyttelse-av-stockholms-
gjestfrihet-1.13663794 
12 https://www.nrk.no/norge/svensk-ud-avviser-at-norges-regjering-advarte-om-listhaug-besok-1.13663602 
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Sverige13, og til slutt meldte de at Listhaug fortalte at hun forstår kritikken fra Sverige, men at hun 
ikke angret på turen14.  
 
Av saker publisert på radio som inngår i vårt utvalg dekkes denne saken både på Politisk valgkvarter 
og på Dagsnytt atten. Dagsnytt atten dekket saken først den 29. august, med en sak om at den svenske 
avisen Aftonbladet meldte at den norske regjeringen advarte den svenske regjeringen om Listhaugs 
besøk i Rinkeby, og intervjuet i denne sammenhengen Magnus Takvam15. De fulgte også opp dagen 
etter (30.08) med en sak om mediedekningen av Listhaug sin sverigetur16. Politisk valgkvarter dekket 
saken 30. august gjennom en samtale med Carl Bildt17.   
 
På fjernsyn dekket også Dagsrevyen denne saken både 29. og 30. august. 29. august ble det vist en 
reportasje fra besøket i Rinkeby, samt en reportasje fra Trine Skei Grandes besøk på Stovner i Oslo. 
I tillegg kommenterte Magnus Takvam også her den påståtte advarselen om Listhaugs sverigebesøk 
fra den norske regjeringen til den svenske regjeringen. De fulgte opp saken 30. august med et innslag 
om at Listhaug avviser svensk kritikk av besøket hennes i Sverige, samt et innslag hvor også Siv 
Jensen kommenterer besøket. Også Din stemme dekket denne saken, først gjennom en oppsummering 
av hva Jonas Gahr Støre hadde uttalt om den, og videre med en debatt mellom Trond Giske og Sylvi 
Listhaug om hvorvidt Sylvi Listhaug og hennes retorikk fører til et kaldere samfunn.   
 
Vi ser dermed at de fire radio- og fjernsynsprogrammene til dels har forskjellige innganger til denne 
saken, og at de dekker den på ulike måter. Seere og lyttere som følger med på alle disse programmene 
får dermed et godt innblikk i denne saken. Nettdekningen, på sin side, er til dels sammenfallende med 
dekningen i de andre kanalene18, i tillegg til at de også har sin egen dekning av saken.  
 
3.6 Tematisk dekning oppsummert 
Generelt kan det konkluderes med at valgkampen i stor grad har vært preget av en metadiskusjon om 
valgkampen. Analysen viser at saker som handler om stemmegiving, gjennomføringen av valget, 
meningsmålinger, mulig regjeringssammensetting etter valget og lignende er dominerende på alle 
plattformer og i alle programmer. Det har som nevnt vært rettet kritikk mot medienes dekning av 
denne valgkampen, og noe av kritikken har vært rettet mot nettopp dette forholdet. Det er betimelig 
å stille spørsmål ved om denne typen dekning er med på å gjøre befolkningen opplyst nok til å ta et 
informert valg, da de i stor grad ikke får vite noe om hva partiene står for, men i større grad om 
hvordan de ulike partiene ligger an på meningsmålinger, hvem som ønsker å samarbeide med hvem 
også videre. Det er også mulig å argumentere for at kategoriene som rapporteres i en mindre andel av 
totalen ’drukner’ i saker som handler om valget. 
 
I tillegg har noen få saker fått litt mer plass enn andre. Dette er som nevnt saker om Sylvi Listhaug 
og hennes retorikk og språkbruk (kodet som ’retorikk og debattkultur’), om Listhaug sitt besøk til 
Rinkeby i Sverige (kodet som ’innvandring’ og til dels som ’valgkampen’), om Listhaugs utspill om 
lukkede mottak (kodet som ’globale og internasjonale spørsmål’) og om Jonas Gahr Støre og hans 
privatøkonomi (kodet som ’privatøkonomi’ og som ’valgkampen’). I tillegg fikk den såkalte hijab-
saken, som omhandlet Faten Mahdi al-Husseini og hennes bruk av hijab på fjernsynet (kodet som 
’hijab/hodeplagg’), god dekning. I VG ble det i tillegg satt ekstra fokus på fastlegeordningen (kodet 
som ’primærhelsetjeneste’). Disse sakene kan dermed være med på å forklare hvorfor noen av disse 

                                                
13 https://www.nrk.no/norge/carl-bildt-refser-sylvi-listhaug_-_-sverige-er-et-velfungerende-samfunn-
1.13663896 
14 https://www.nrk.no/norge/listhaug_-_-forstar-kritikken-fra-sverige-1.13665144 
15 https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/nmag03017217/29-08-2017 
16 https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03017317/30-08-2017#t=39m25s 
17 https://radio.nrk.no/serie/politisk-kvarter/nrep37013917/30-08-2017#t=10m35s 
18 Det er her ikke undersøkt hvor sakene ble publisert først.   
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temaene og deres tilhørende overordnede innholdskategorier (se vedlegg 2) utgjør en relativt stor 
andel av totalen. Det kan videre se ut som om kulturpolitikk, familiepolitikk og privatisering er blant 
temaene som kommer dårligst ut i årets valgkampdekning.  
 
 
4.0 KILDEBRUK - HVILKE STEMMER KOMMER TIL UTTRYKK?  
I tillegg til å se nærmere på hvilke temaer som kommer til uttrykk har undersøkelsen også til hensikt 
å vurdere NRKs kildebruk19. Hensikten er å si noe om hvem som kommer til orde, og på den måte si 
noe om i hvilken grad NRK oppfyller kravet om å la en rekke stemmer komme til uttrykk i 
offentligheten. 
 
4.1 Hvem kommer oftest til orde?  
Først kan det være interessant å se nærmere på hvilke enkeltpersoner som oftest kommer til orde.  
 
Tabell 4.1 Oversikt over hvilke enkeltpersoner som oftest kommer til orde. N: nrk.no=773, 
vg.no=623, Politisk valgkvarter=65, Dagsnytt atten=160, Din stemme=154, Dagsrevyen=151.  

*En rekke ulike kilder kom til orde like mye. 
** Enhetene i denne undersøkelsen utgjøres av enkeltinnslag. At disse kildene er registrert ofte kan 
skyldes at de hadde en fremtredende rolle og figurerte i mange innslag i den siste sendingen av Din 
stemme. 
 
Tabell 4.1 viser hvilke enkeltpersoner som oftest kommer til orde i de forskjellige programmene, 
samt på nrk.no og på vg.no. Figuren viser flere interessante tendenser. For det første figurerer Jonas 
Gahr Støre, Erna Solberg og Sylvi Listhaug på topp både på nrk.no og på vg.no. I tillegg lar også 
Dagsrevyen Erna Solberg og Jonas Gahr Støre oftest komme til orde. Dette er i og for seg ikke spesielt 

                                                
19 Denne gjennomgangen er basert på saker med kilder. Saker uten kilder er altså ikke tatt med. 

 Nrk.no Politisk 
valgkvarter 

Dagsnytt 
atten 

Din stemme Dagsrevyen Vg.no 

Mest brukte 
kilde 

Jonas Gahr 
Støre 

Hege 
Ulstein, 
Lars Nehru 
Sand, Siv 
Jensen, 
Trygve 
Slagsvold 
Vedum 

Bent Høie, 
Espen Barth 
Eide 

Lars Nehru 
Sand** 

Erna 
Solberg 

Jonas 
Gahr 
Støre 

Nest mest 
brukte kilde 

Erna 
Solberg 

* Ketil Solvik 
Olsen, Terje 
Aasland, 
Trond 
Giske, Une 
Aina 
Bastholm, 
Heidi 
Nordby 
Lunde  

Bernt 
Aardal**  

Jonas Gahr 
Støre 

Erna 
Solberg 

Tredje mest 
brukte kilde 

Sylvi 
Listhaug, 
Knut Arild 
Hareide 

* * Gry 
Blekastad 
Almås** 

Magnus 
Takvam 

Sylvi 
Listhaug 
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oppsiktsvekkende, da Støre og Solberg er d mest opplagte statsministerkandidatene, mens Listhaug 
er hovedperson i flere av sakene som har fått mest medieoppslag. I aktualitetsprogrammene, på den 
andre siden, figurerer andre kilder på topp. Her er det kommentatorer som Hege Ulstein, Lars Nehru 
Sand og Magnus Takvam, eksperter som Bernt Aardal og andre politikere enn 
statsministerkandidatene som kommer til uttrykk. Dette kan tyde på at aktualitetsprogrammene følger 
enn annen logikk og har en annen agenda enn hva nyhetsmediene og -programmene har.   
 
4.2 Hvilken type kilde kommer oftest til orde?  
Videre er det interessant å se nærmere på hva slags kilder som oftest kommer til orde. Tabell 4.2 viser 
hvilke typer kilde som oftest kommer til orde på radio og på fjernsyn. Med type kilde menes her 
hovedsakelig hvilken politisk posisjon kildene har, i tillegg til at også debattanter, representanter for 
organisasjoner, studiovert, samt ‘mannen i gata’ er inkludert her20. Det er flere interessante aspekter 
ved denne tabellen, og gjennomgangen vil først ta for seg radio og fjernsyn, før nrk.no og vg.no vil 
bli behandlet. 
 
 
Tabell 4.2. Oversikt over hvilken type kilde som kommer til orde i hvilken kanal. N: nrk.no=772 
vg.no=638, Politisk valgkvarter=66, Dagsnytt atten=191, Din stemme=160, Dagsrevyen=163.  
 
 Vg.no Nrk.no Politisk 

valgkvarter 
Dagsnytt 
atten 

Din 
stemme 

Dagsrevyen 

Statsminister 4,1% 3,8% 3% 0,5% 1,3% 11,7% 
Minister 9,1% 8% 15,1% 11,5% 6,3% 11,7% 
Andre representanter 
for regjeringen 

2% 1,4% 0% 1,6% 1,3% 0,6% 

Partiledere 11,9% 15,5% 18,2% 0,5% 8,2% 16% 
Stortingsrepresentanter 9,4% 10,9% 19,7% 24,1% 9,5% 4,3% 
Lokalpolitikere 4,1% 6,3% 3% 7,3% 4,4% 3,7% 
Partimedlemmer 13,5% 8,4% 6,1% 10,5% 6,3% 3,1% 
Debattanter og 
representanter for 
organisasjoner 

15,9% 11,8% 6% 14,1% 4,5% 11,0% 

Mannen i gata 2,8% 5,1% 0% 0% 8,9% 20,2% 
Studiovert 0,6% 0,6% 0% 0% 6,3% 3,1% 
Representanter for 
ungdomspartier 

0,3% 2,3% 4,5% 0,6% 0,6% 1,2% 

Andre 25,9% 25,7% 22,7% 26,7% 42,4% 12,9% 
 
Type kilde på radio og fjernsyn  
Det mest iøynefallende med denne tabellen er det store antallet kilder som er kodet som ’annet’. Dette 
inkluderer hovedsakelig kommentatorer og andre eksperter, som ikke passer i de øvrige kategoriene 
(jf. fotnote2). Denne typen kilder er godt representert i alle programmer, men minst på Dagsrevyen 
(12,9%) og mest på Din stemme (42,4%) og fjernsynsprogrammene utfyller hverandre i så måte. 
Radioprogrammene utfyller hverandre spesielt i kategorien ’partiledere’, hvor denne kildetypen 
kommer til orde i 18,2% av tilfellene på Politisk valgkvarter, mens den bare utgjør beskjedne 0,5% 
på Dagsnytt atten. Videre ser vi også at kategorien ’Stortingsrepresentanter’ utgjør en stor andel på 
radio (Politisk valgkvarter (19,7% og Dagsnytt atten (24,1%)), og en litt mindre del på fjernsyn (Din 

                                                
20 Også en verdi som het ‘kommentator’ og eller lignende burde vært inkludert her. En rekke av kildene som 
uttaler seg er kommentatorer av ulike slag, og fordi de ikke passer i noen av de øvrige kategoriene er disse 
kodet under verdien ‘andre’. Dette har resultert i at en stor andel av kildene havner i denne kategorien, og at 
denne kategorien utgjør en stor del av totalen.  
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stemme (9,5%) og Dagsrevyen (4,3%)). I den andre enden av skalaen finner vi kategorien ’andre 
representanter for regjeringen’, ’debattanter’ og ’representanter for ungdomsparti’. Alle disse 
kildetypene er relativt marginalt representert i alle kanaler, og aller minst på Dagsrevyen.  Det er også 
interessant at ’mannen i gata’ oftest brukes som kilde på Din stemme og Dagsrevyen, og at denne 
kildetypen er fraværende både på Politisk valgkvarter og på Dagsnytt atten.  
 
Type kilde på nett 
Også i dette tilfellet er det interessant å sammenligne dekningen på forsiden av nrk.no og vg.no.  
 

 
Figur 4.1 Type kilde på nrk.no og vg.no. I prosent. N: nrk.no=772, vg.no=338.  
 
Figur 4.1 viser hvordan ulike typer kilder er representert på nrk.no og vg.no. Også i dette tilfellet er 
det slående hvor sammenfallende de to nettstedene er i sin dekning. De skiller seg imidlertid fra 
hverandre på noen områder: For det første lar nrk.no partilederne komme til orde i større grad enn 
hva vg.no gjør (hhv. 15,4% og 11,9%), og de slipper også til ‘mannen i gata’ i større grad enn hva 
vg.no gjør (hhv. 5,1% og 2,8%). Motsatt lar vg.no partimedlemmer av ulike slag oftere slippe til enn 
hva nrk.no gjør (hhv. 13,5% og 8,7%) og de lar også debattanter og representanter for organisasjoner 
kommer oftere til orde enn det nrk.no gjør (hhv. 14,3% og 9,8%). Disse forskjellene er imidlertid 
relativt små, og det er rimelig å konkludere med at nrk.no -forsiden og vg.no –forsiden sammenfaller 
når det gjelder hvilken type kilde nettstedene slipper til.  
 
4.3 Hvilken funksjon har kildene?  
Hvilken funksjon kildene har er også interessant i denne konteksten. Funksjon peker i denne 
sammenhengen på hvorfor nettopp denne kilden er inkludert. Figur 4.2 viser en oversikt over hvilke 
funksjoner kildene har i de ulike programmene, samt på forsiden av nrk.no og vg.no.  
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Figur 4.2 Oversikt over kildenes funksjon i alle programmer, samt nrk.no og vg.no. N: nrk.no=772, 
Politisk valgkvarter=66, Dagsnytt atten=191, Din stemme=160, Dagsrevyen=163, vg.no=638. I 
prosent.   
 
Figuren viser for det første at eksperter, både interne og eksterne, utgjør en stor andel av alle kilder i 
alle kanaler, bortsett fra på Dagsrevyen. Spesielt utgjøres kildegrunnlaget i Din stemme (30%) og 
Dagsnytt atten (29,6%) av en relativt stor andel eksperter. I kategorien ’eksperter’ inngår i all 
hovedsak kommentatorer fra ulike mediehus, samt forskere. Ekspertenes rolle er i stor grad å 
kommentere debatter, partilederutspørringer og spesifikke saksspørsmål. Tatt i betraktning den 
dominerende posisjonen metadekningen av valget og valgkampen har fått, er det kanskje ikke så rart 
at eksperter utgjør en stor andel av kildegrunnlaget. Et annet interessant funn er at spesielt nrk.no og 
vg.no inneholder en stor andel av kilder som kan holdes ansvarlig for noe (42,1%). Nyhetsformidlere 
har en særegen rolle i det å holde ulike aktører ansvarlige, og man kan dermed kanskje si at nrk.no på 
forsiden oppfyller sin rolle i så måte. Videre er det interessant at kategorien ’passive aktører’ ikke 
figurerer i Dagsnytt atten eller i Politisk valgkvarter. ’Passive aktører’ er kilder som er inkludert fordi 
de var på rett sted til rett tid (for eksempel ’fem på gaten’), og at det er rimelig å se det at denne 
kildegruppen mangler i Politisk valgkvarter og Dagsnytt atten i sammenheng med at kategorien 
’mannen i gata’ mangler for de samme programmene når det gjelder hvilken type kilde som kommer 
til orde. Til slutt er det interessant at Dagsnytt atten inneholder den største andelen kilder som kan 
betraktes som aktive aktører (11,6%). Aktive aktører er i denne sammenhengen forstått som aktører 
som på ett eller annet vis har igangsatt noe, kommet med et forslag eller lignende. Dagsnytt atten er 
et program som i stor grad henter inspirasjon fra utspill som har kommet til andre nyhetsmedier, og 
at programmet har den største andelen aktive aktører som kilder er dermed ikke overraskende.  
 
Hvis vi sammenligner dekningen på forsiden til nrk.no og vg.no, ser vi at nettstedene er relativt 
samstemte også når det gjelder hvilken funksjon kildene har. Nrk.no bruker noen flere eksterne 
eksperter, mens vg.no lar noen flere interne eksperter komme til orde. Videre inngår noen flere av 
vg.nos kilder i kategorien ’annet’, men ellers er det rimelig å fastslå en relativt sammenfallende 
dekning også her.    
 
4.4 Kildenes kjønn 
I en vurdering av kildebruk er også kildenes kjønn interessant. Forskning viser at menn som regel er 
overrepresentert i mediene (se for eks. Kvalheim og Sjøvaag 2016), og dekningen av denne 
valgkampen representerer intet unntak - menn dominerer i alle kanaler og programmer også her.  
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Figur 4.3 Kjønnsandel kilder. N=nrk.no=773, Politisk valgkvarter=66, Dagsnytt atten=191, Din 
stemme=191, Dagsrevyen=163. I prosent.  
 
Som figur 4.3 viser er Din stemme og Dagsrevyen de programmene med mest balansert kjønnsprofil 
(hhv. 40% og 41,1% menn og 60% og 58,9% kvinner), mens Politisk valgkvarter skiller seg ut som 
det programmet med minst kjønnsbalanse (71,2% menn og 28,8% kvinner). NRKs valgkampdekning 
preges altså ikke av kjønnsbalanse når det kommer til kildebruk. Heller ikke vg.no - forsiden har en 
balansert kjønnsrepresentasjon. På vg.no er 67,2% menn og 32,8% kvinner, og nettstedet ligner altså 
påfallende på nrk.no - forsidens kjønnsbalanse (64,5% menn og 35,5% kvinner).  
 
4.5 Kilder og partitilhørighet  
Til sist er det interessant å se nærmere på hvilke partier som oftest kommer til orde. Som vist over 
pekes det i NRKs vedtekter spesielt på dekningen av de politiske partiene, og det heter at ”samtlige 
partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen” (nrk.no 
2017). Denne gjennomgangen vil se på i hvilken grad NRK oppfyller dette oppdraget.   
 
Tabell 4.3. Partitilhørighet kilder i alle programmer, samt på forsiden på nrk.no og vg.no. N: 
nrk.no=761, vg.no=638, Politisk valgkvarter=66, Dagsnytt atten=191, Din stemme=160, 
Dagsrevyen=163.  
 vg.no - 

forsiden 
nrk.no - 
forsiden 

Politisk 
valgkvarter 

Dagsnytt 
atten 

Din 
stemme 

Dagsrevyen 

Ingen 
partitilhørighet  

44,5% 43,4% 30,3% 41,9% 60,6% 48,5% 

Har 
partitilhørighet 

55,5% 56,6% 69,7% 58,1 39,4 51,5% 

 
Tabell 4.3 viser andelen av kildene med og uten partitilhørighet. Figuren viser for det første at i de 
fleste tilfellene er det en overvekt av kilder med partitilhørighet. Spesielt gjelder det for Politisk 
valgkvarter, hvor hele 69,7% av kildene har partitilhørighet. Det omvendte gjelder for Din Stemme, 
hvor den største delen av kildene ikke har partitilhørighet (60.6%). En grunn til det kan være at en 
stor del av kildene her utgjøres av eksperter (jf. figur 4.2) som som regel ikke har partitilhørighet.  
 
Videre er det interessant å se nærmere på hvilke partier kildene med partitilhørighet tilhører. Tabell 
4.4 viser partifordelingen blant kildene med partitilhørighet i alle programmer, samt på forsiden av 
nrk.no og vg.no.  
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Tabell 4.4. Fordeling av kildene med partitilhørighet i alle programmer, samt forsiden på nrk.no og 
vg.no. N: vg.no=354, nrk.no=431, Politisk valgkvarter=46, Dagsnytt atten=111, Din stemme=63, 
Dagsrevyen=84.  
 
Partitilhørighet vg.no - 

forsiden 
nrk.no - 
forsiden 

Politisk 
valgkvarter 

Dagsnytt 
atten 

Din 
stemme 

Dagsrevyen 

Sosialistisk 
venstreparti 

5,9% 6,7% 8,7% 5,4% 11,1% 1,2% 

Arbeiderpartiet 31,1% 25,1% 21,7% 24,3% 17,5% 23,9% 
Venstre 4,8% 5,1% 8,7% 2,7% 11,1% 7,1% 
Senterpartiet 7,1% 7,4% 6,5% 8,1% 4,8% 3,6% 
Kristelig 
folkeparti 

6,2% 6% 6,5% 5,4% 14,3% 7,1% 

Miljøpartiet de 
grønne 

5,4% 6,7% 6,5% 5,4% 11,1% 3,6% 

Høyre 25,4% 22,8% 24% 28,9% 12,7% 34,5% 
Fremskrittspartiet 12,1% 16,5% 15,2% 17,1% 14,3% 17,9% 
Rødt 1,4% 1,9% 2,2% 1,8% 3,2% 1,2% 
Andre 0,6% 1,9% 0% 1% 0% 0 

 
 
Tabellen viser først og fremst at alle de mest sentrale partiene dekkes i alle programmer, på forsiden 
av nrk.no og på forsiden vg.no. Partiet Rødt kommer riktig nok til orde marginalt i forhold til de større 
partiene, men det er likevel inkludert. Videre viser tabellen at de to største partiene, Arbeiderpartiet 
og Høyre, tilnærmet likt representert i alle programmer, samt på forsiden på nrk.no og vg.no, og det 
er også disse kilder fra disse partiene som oftest får komme til uttrykk. Det er heller ingen stor 
forskjell mellom hvordan sentrumspartiene, samt SV og Rødt dekkes i de ulike kanalene. En liten 
forskjell mellom kanalene finner vi hvis vi også inkluderer småpartier som Demokratene, Alliansen 
og lignende (slått sammen til kategorien ’andre’). Bare nrk.no - forsiden, Dagsnytt atten og vg.no - 
forsiden har inkludert disse partiene i sin valgkampdekning. Dekningen er dog marginal, og bare 
henholdsvis 1,9%, 1% og 0,6% av stemmene som kommer til orde er fra disse partiene.  
 
4.6 Oppsummering kildebruk  
Generelt kan man si at NRK involverer en rekke ulike typer kilder i sin valgkampdekning, og det er 
ingen kilder som inngår i dette datamaterialet som er utelukket fra den overordnende dekningen. Som 
vist hverken ’mannen i gata’ eller ’passiv aktør’ inkludert i Dagsnytt atten og Politisk valgkvarter, 
noe som antakelig har med programmenes redaksjonelle innretning å gjøre. Videre er utgjør eksperter 
og ansvarlige aktører en stor andel av materialet, og det er en overvekt av menn representert i alle 
kanaler. Tilslutt ser vi også at alle partier er representert, men at kilder fra Høyre og Arbeiderpartiet 
ikke uventet utgjør den største andelen.  
 
5.0 OPPSUMMERING 
I NRKs vedtekter heter det som vist innledningsvis at NRK har en viktig demokratisk rolle, og denne 
rollen knyttes spesielt til dekningen av politiske valg. Kanalen skal ha en bred og balansert dekning, 
og den skal la alle partier av en vesentlig størrelse kommer til orde. I denne rapporten har dette blitt 
forstått som bredde i temaer og kilder som får plass på dagsorden. I så måte har NRK oppfylt sitt 
oppdrag. Til tross for at en rekke enkelttemaer ikke er dekket, er alle overordnede innholdskategorier 
representert, noen dog i litt større omfang enn andre. Denne rapporten har også først og fremst 
dokumentert at årets valgkampdekning manglet de ’store sakene’, og i all hovedsak handlet om 
valgkampen i seg selv. Saker som handler om mulige regjeringsalternativer, meningsmålinger, 
partilederdebattene, gjennomføring av valget og lignende har vært mest fremtredende, og det er mulig 
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å konkludere med at denne typen dekning går på bekostning saker som i større grad handler om hva 
de forskjellige partiene står for.  
 
Også når det gjelder kildebruk er det rimelig å si at NRK oppfyller sitt mandat. De inkluderer ulike 
typer kilder som har ulike funksjoner, og alle de store partiene får komme til orde. Kilder fra 
arbeiderpartiet og Høyre får, ikke uventet, mest taletid, mens kilder fra små partier som Alliansen og 
Demokratene kun får uttale seg marginalt.  
 
En sentral del av denne rapporten besto også i å sammenligne valgkampdekningen på forsiden til 
nrk.no med dekningen på forsiden til vg.no. I all hovedsak må det konkluderes med at disse 
nettstedene er relativt sammenfallende både når det gjelder temaer som settes på dagsorden og når 
det gjelder kildebruk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

6.0 KILDER 
 
NRK (2017): NRKs vedtekter. Tilgjengelig: https://www.nrk.no/informasjon/nrks-vedtekter-
1.5392438 [20.10.2017] 
 
Medienorge (2017): Lesertall for norske nettaviser. Tilgjengelig: 
http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/avis/253  
 
Kvalheim, Nina og Helle Sjøvaag (2016): Journalistikkens blindsoner. Rapport for 
Mediemangfoldsutvalget. Tilgjengelig: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/e140ec2e99c54cb4aa2a2ffb8ebe511a/journalistikkens_bli
ndsoner.pdf [20.10.2017] 
 
Wilhelmsen, Lise (30.08.2017): Valgsendingene til NRK har i liten grad bidratt til informasjon og 
opplyst debatt. Tilgjengelig: https://www.dagbladet.no/kultur/valgsendingene-til-nrk-har-i-liten-
grad-bidratt-til-informasjon-og-opplyst-debatt/68644776 [20.10.2017] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Vedlegg 1. Oversikt over partienes hjertesaker.  
 
 Parti Hjertesaker 
Arbeiderpartiet Arbeid til alle er jobb nummer en 
  Alle skal ha like muligheter til god helse 
  Norge skal bli et lavutslippssamfunn 

  
Tidlig innsats for de yngste.  
Kunnskapsløft for arbeidslivet. 

Sosialistisk 
venstreparti Miljø 
  Fordeling 
  Framtidsskolen 
Høyre Skape flere jobber 
  Kunnskap i skolen 
  Trygg omsorg, raskere behandling 
  Styrke forsvar og beredskap 
Senterpartiet Norsk mat er trygg mat 
  Nær folk (sentralisering) 

  
Nei til salg av Norge (EØS, EU og 
Schengen) 

Fremskrittspartiet Helse og eldreomsorg 
  Skatter og avgifter 
  Samferdsel 
  Innvandring 
Kristelig Folkeparti Familie (kontantstøtte og barnehager) 
  Skole og utdanning 
Venstre Ta vare på naturen 
  Alt starter i skolen 
  Flere nye jobber 
  På lag med framtida (barn) 
Rødt Arbeidsliv 
  Miljø 
  Feminisme 
  Solidaritet (verden over) 
  Forskjells-Norge 
Miljøpartiet De 
Grønne Mat og dyr 
  Livskvalitet 
  Grønt næringsliv 

 
Hentet fra partienes hjemmesider.  
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Vedlegg 2. Oversikt over hovedkategorier og tematiske variabler  
 
 
Hovedkategori (19) Tematiske variabler (116) 

Arbeidsliv - Rettigheter i arbeidslivet 
- Nye arbeidsplasser/sysselsetting 
- Skatt knyttet til arbeidsliv / svart arbeid 
- Innovasjon og entreprenørskap 
- Sosial dumping 
- Inkluderende arbeidsliv/sykelønnsordningen 
- Likelønn 

Helse - Helsekøer 
- Folkehelse 
- Primærhelsetjenester 
- Rusomsorg 
- Offentlige helsetjenester 
- Private helsetjenester 
- Alderdom/eldreomsorg 
- Psykisk helse 

Klima og miljø - Utslippskutt 
- Bærekraftig bruk av naturressurser 
- Fornybar energi 
- Omstilling av næringslivet 
- Lofoten 
- Kollektivtransport (knyttet til miljø) 
- Bruk av oljefondet 
- Rent hav, fritt for plast 
- Rovdyr 
- Pelsdyroppdrett 
- Miljøgifter/farlig avfall 
- Fornybar industri 
- Natur og miljø generelt 

Skole og utdanning - Kunnskapsskolen 
- Etter- og videreutdanning 
- Yrkesfag 
- Fullføring av videregående skole 
- Høyere utdanning 
- Skolehelsetjenesten 
- Mobbeombud 
- Tidlig innsats 
- Gratis barnehage/SFO 
- Flere lærere 
- Heldagsskolen/lekser 
- Trygghet i skolen 
- Forskning 
- Skolemat 

Innvandring - Integrering 
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- Sosiale ytelser 
- Flyktninger og asylsøkere 
- Familiegjenforening 
- Arbeidsinnvandring 

Skatter og avgifter - Eiendomsskatt 
- Personskatt 
- Bedriftsskatt 
- Avgifter (minus arb.giveravgift og bilavgifter)  
- Formueskatt 
- Skatter og avgifter generelt 

Samferdsel - Bilavgifter 
- Veier 
- Jernbane 
- Sjøtransport 
- Luftfart 
- Bredbånd 
- Kollektivtilbud 

Kriminalitet - Kriminalitet 
Sosiale spørsmål - Rasisme 

- Levekår 
- Globale og internasjonale sosiale spørsmål 
- Funksjonshemmede/andre minoriteter 
- Fattigdom 
- Bistand 
- Likestilling 

Familie - Kortere arbeidsdag 
- Kontantstøtte 
- Pappapermisjon 
- Partnervold 
- Barnetrygd 
- Barnehager 
- Barnevern 

Kultur - Kultur- og media 
Utenrikspolitikk - EU, EØS, NATO, FN, Schengen 

- Regionalt og lokalt folkestyre 
- Amerikansk politikk 
- Russland 
- Syria 
- Afghanistan 

Politikk - Lovforslag 
- Regjeringen/regjeringskabalen 
- Partipolitikk generelt 
- Demokrati 

Økonomi - Statsbudsjettet 
- Norsk økonomi generelt 
- Lokal og regional økonomi 
- Norske selskaper/industri 
- Personlig økonomi 
- Olje og energi 
- Landbruk og fiske  
- Boligmarkedet 
- Reiseliv/turisme 
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- Handelsavtaler 

Om valget - ’valgkampen’ (Saker omhandlende valget i seg 
selv; PR/sosiale medier, partifinansiering, 
stemmegivning ol). 
- Partilederdebatt 
- Retorikk og debattkultur 

Forsvaret og beredskap - Forsvaret og beredskap (PST, terror, 
cyberangrep, politisektoren ol).  

Sentralisering - Saker om sentralisering (kommunereform, 
kommunesammenslåing, distrikspolitikk ol) 
- Byråkrati  
- Privatisering 

Religion og livssyn - Norske/kristne verdier 
- Religion/trossamfunn 
- Hijab/hodeplagg 

Privatisering - Privatisering 
Matproduksjon* - Vern av matjord 

- Kortreist mat 
- Dyrehelse 
- Dyrevelferd 
- Selvforsyning og beredskap 
- Trygg mat 

Livskvalitet** - Mer fritid og frivillighet 
- Mindre forbruk 
- Borgerlønn 

*Denne kategorien inngikk i det opprinnelige kodeskjemaet. Kun dyrehelse og dyrevelferd er 
registrert i materialet, og disse er slått sammen med landbruk i den endelige fremstillingen.  
** Denne kategorien inngikk i det opprinnelige kodeskjemaet. Kun ’mer fritid og frivillighet’ er 
registrert i materialet, og denne er plassert i kategorien ’familie’ i den endelige fremstillingen.  
 


