
Hvorfor ble det borgerlig 
valgseier ved valget i 
2013?

- var det mediene som 
avgjorde?

Eli Skogerbø, Professor 



Forklarer mediedekningen 
valgutfallet?
 Medierte demokratier –

medialisert politikk

 Politiske partier og aktører må 
være synlige for velgerne og for 
hverandre

 Politikk foregår i offentlige rom 
(om ikke bare ….)

 Politiske aktører er både kilder, 
produsenter av og opphav til 
medieinnhold – i alle kanaler

 Politiske og valg foregår i 
institusjonaliserte rammer.



Mediene produserer og rapporterer 
valgkampen
• Nyheter produseres 

og rammes inn
– Meningsmålinger –

på oppdrag 
– Partistrategier og 

utspill 
- Andre hendelser med 
relevans for valget
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Erna & co. runder ett år med over 100 på 
tinget
NTBtekst, 02.04.2013 15:10
Nyheter
Publisert på trykk. 

Oslo (NTB-Jon Even Andersen): Høyre, Frp, Venstre og KrF har nå ett 
år bak seg med et flertall på minst 100 stortingsmandater.

© NTBtekst



Sp kraftig ned i Sogn og 
Fjordane
Adresseavisen, 15.08.2013 09:02
Publisert på nett. 

Leikanger (NTB): Senterpartiet har mistet to av 
fem velgere i Sogn og Fjordane siden forrige 
stortingsvalg. Samtidig har Høyre mer enn doblet 
sin oppslutning, viser en ny måling.

© Adresseavisen

Se webartikkelen på http://ret.nu/OxE8W0zR



Fremdeles helblått
Tidens Krav, 17.08.2013 07:01
Åge Olsen
Publisert på nett. 

Høyrevinden blåser fortsatt friskt i Møre og 
Romsdal. Siden juni-målingen har Høyre mistet 
litt oppslutning, men er fortsatt på 30,1 prosent, 
mens Frp har gått noe fram til 16,7 
prosentpoeng.

© Tidens Krav

Se webartikkelen på http://ret.nu/IZJaOycn



Se hvilket parti som er mest
populær i nord
Nordlys, 16.08.2013 10:58
Oddvar Nygård
Publisert på nett. 

Se stor meningsmåling. grønt løft: Miljøpartiet De 
Grønne har medvind i nord. Hans Petter Grini
Pedersen (20) ble selv partimedlem etter forrige 
valg, og tror mange ser på Miljøpartiet som et 
friskt pust.

© Nordlys

Se webartikkelen på http://ret.nu/ZqcHAY7



Jens og Erna styrker seg -
motgang for De Grønne
VG Nett, 23.08.2013 11:49 (Oppdatert 23.08.2013 18:32)
Publisert på nett. 

VG Nett følger Valget 2013 Hva mener du? 
Hvilket parti tror du blir størst i stortingsvalget? 
Arbeiderpartiet Høyre [ se resultat ] Det er 
hovedtrekkene i dagens partibarometer som
Infact har utarbeidet for VG.

© VG Nett

Se webartikkelen på http://ret.nu/0ETyH94B



Det handler om Jens og 
Erna, også i nord
NRK Troms og Finnmark, 23.08.2013 12:10
Publisert på nett. 

Hva har preget valgkampen i nord så langt? 
Skiller den seg fra valgkampen i resten av 
landet? Regionredaktør Pål Hansen 
kommenterer. Så langt ser det ut til at ingen
partier har klart å reise regionale saker som tar 
løs i valgkampen.

© NRK Troms og Finnmark

Se webartikkelen på http://ret.nu/PGAwQVhd



Mediene fortolker og 
forklarer valgkampen 
• “kommentariatet”

• Lederartikler

• Leserbrev – veldig
populært

• Debattprogrammer og -
flater

• Twitter, Facebook.



Kan Ap overbevise 7.000 
daglig?
NRK, 23.08.2013 16:38 (Oppdatert 23.08.2013 23:26)
Lars Nehru Sand
Publisert på nett. 

Ap er størst for første gang siden februar. Fortsatt 
sitter mange av velgerne på gjerdet. En nærmere
titt på bakgrunnstallene fra Norstat, forklarer mye
av stemningsskiftet ukens NRK-måling viser.

© NRK

Se webartikkelen på http://ret.nu/k8PlpgO0



Å stemme er viktigst
Smaalenenes Avis, 24.08.2013
Seksjon: General Side 2, del 1
Publisert på trykk. 

Blir valgdeltakelsen i Indre Østfold større i år 
enn ved de senere stortingsvalg? Skal vi 
tolke ut fra antall forhåndsstemmer, ser det
slik ut. Både i Eidsberg, Askim og 
Spydeberg er det flere som har 
forhåndsstemt i år enn tidligere.

© Smaalenenes Avis



De blåblå fester grepet
NRK, 07.08.2013 18:00
Su Thet Mon
Publisert på nett. 

Arbeiderpartiet har ikke klart å overbevise
tvilerne i løpet av sommeren. Tre nasjonale
meningsmålinger bekrefter nå at Høyre og Frp 
har festet grepet om velgerne. - Det er et veldig
stort flertall, mandatmessig, for et blåblått-
alternativ.

© NRK

Se webartikkelen på http://ret.nu/DGF4BWEB



Valgkamp uten konkret
politikk
Dagsavisen, 10.08.2013
SEBATISAN MAIRA JOHANSEN
Seksjon: MENINGER Side 3, del 1
Publisert på trykk. 

Årets stortingsvalg en bare én måned unna
og valgkampen for partiene er sparket
igang. Høyre har månedene før sommeren
vært lite konkrete, og mye tyder på at denne
strategien også gjelder når valgkampen er i 
full gang.

© Dagsavisen



En viktig grunn til å 
stemme Høyre
Lillesands-Posten, 27.08.2013
Birger Gauslaa, bystyrerepresentant Lillesand Høyre
Seksjon: LESERINNLEGG Side 12, del 1
Publisert på trykk. 

Leserbrev: Ordfører Arne Thomassen har 
gjort en fantastisk jobb for Lillesand
Kommune. Så god har jobben vært at 
Lillesand Høyre ved siste kommunevalg fikk
en oppslutning på nesten halvparten av 
stemmene.

© Lillesands-Posten



Høyt spill om lederskap
VG R, 17.08.2013
Hanne Skartveit og Roar Hagen (tegning)
Side 2-3, del VG
Publisert på trykk. 

Jens Stoltenberg spiller overraskende høyt
når han utfordrer Erna Solbergs evne til å 
lede. Selv har han ansvar for en fortsatt 
svak beredskap.

© VG



Ikke la mediene
bestemme
Stavanger Aftenblad, 06.09.2013
Kirsten Øvregaard
Seksjon: Debatt Side 22, del 2
Publisert på trykk. 

I skrivende stund er det fem dager igjen til 
valget. 750.000 velgere har enda ikke
bestemt seg for hvilket parti de vil stemme
på. De vil avgjøre valget.

© Stavanger Aftenblad



Mediene er offentlige rom der 
valgkampens aktører møter hverandre 
og velgerne
• Partier og kandidater må være synlige for velgerne

- Partilederne representerer partiet
- TIlstedeværelse på mange arenaer samtidig og kontinuerlig

- TV, radio, aviser, stands, dørbank, Twitter, Facebook…….

• Mediehierarki:
– Partilederne får tilgang i de rikssendte TV- og radiokanalene

og de landsdekkende avisene
– De lokale kandidatene har lokal- og regionmediene som sine 

arenaer
– Nettsider, sosiale medier m.m. er tilleggs- eller

erstatningsarenaer, som forsterker tilstedeværelse og synlighet



Erna og Jens leder-krangler
videre
ABC Nyheter, 18.08.2013 22:30
Publisert på nett. 

Debatten om lederegenskapene til Stoltenberg 
og Solberg har rullet og gått siden Stoltenberg 
under partilederdebatten i Arendal for en drøy
uke siden kritiserte Solberg for ikke å ha evnet å 
avklare de viktigste spørsmålene for et borgerlig

© ABC Nyheter

Se webartikkelen på http://ret.nu/AyeFWN1x



Ap-veteran med beskjed til Jagland: -
HOLD DEG UNNA! FAKTA VALG 2013

Dagbladet, 11.08.2013
Kjetil Magne Sørenes,Bjørn S. Kristiansen 
kjs@dagbladet.no|bsk@dagbladet.no
Seksjon: a Side 4, del 1
Publisert på trykk. 

Ap-veteran Steinar Gullvåg er dypt skuffet
over sin tidligere partileder Thorbjørn
Jagland - og ønsker ham ut av landet under 
valgkampen.

© Dagbladet



Lokal valgkampstart til helga
BirkenesAvisa, 14.08.2013 08:32
Bjørn Vidar Lie
Publisert på nett. 

PARTIDUELL: Høyre-ordfører Arild Windsland
morer seg over et av FrPs Odd Gunnar Tveits
utsagn under ordførerkandidatduellen under 
Delemarkedet i Birkenesparken foran
kommunevalget for to år siden.

© BirkenesAvisa

Se webartikkelen på http://ret.nu/2Ts2HV0N



Hva betyr sosiale medier i valgkampen?

 For partier og kandidater:
 Arenaer for å nå velgere og 

opinionsledere - synlighet
 Arenaer for å sette dagsorden

og fremme saker
 Tillegg- og erstatning for andre

medier
 Mulighet for iscenesette sitt

personlige image
 Mulighet for å presentere eget

syn uredigert
 Mulighet for å korrigere

mediebildet

 For journalister og medier
 Konkurrerende og alternative 

arenaer
 Kilder



Media trender 1960 – 2012

Kilde: Daglig oppslutning om avis, radio, fjernsyn, tekst-TV og Internett 1961-2012.  
Data fra Forbruker & Media fra 1994. Flerkanalsamfunnet (Lundby & Futsæter, 1993)
Fragmentering av medielandskapet og oppsplitting av publikum (Futsæter 1998).         
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Daglig dekning: Facebook er nummer to
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Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat er de 
mest brukte sosiale mediene

Kilde: TNS Gallup InterBuss 2Q 2013. Prosent.
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Ernas mann raste mot NRK
ABC Nyheter, 21.08.2013 11:03 (Oppdatert 21.08.2013 
15:25)
Publisert på nett. 

Under en TV-sendt skoledebatt på NRK tirsdag
kveld ergret Finnes seg så kraftig over 
programleder Ingunn Solheim at han på Twitter 
ba kanalen vurdere å permittere henne. - Jeg vil
be om unnskyldning overfor Ingunn Solheim og 
NRK.

© ABC Nyheter

Se webartikkelen på http://ret.nu/n5c6jUWm



Kveldens #brennpunkt bør bety 
slutten på au pairordningen. Gi 
hushjelper normal 
arbeidskontrakt og rettigheter. 
@jensstoltenberg

@mariesimonsen - @trinesg
Fra trinesg: @En_Mons

@mariesimonsen og om LO sier 
seg uenig med oss så betyr det 
at vi er imot fagbevegelse? Ikke 
nødvendigvis veldig logisk ;o)S

@Trinesg du må innrømme, kjære 
Trine, at dere har vært litt 
aggressive mot fagbevegelsen? 
Regner m bevisst strategi



“Nye medier, gammel portvokter?”

- Masteroppgave av Thomas Ingebretsen, 
2014

- Hvor ofte og hvordan gjengis partiledernes
utspill på sosiale medier? Hvilke typer
innlegg referes?

- Kan vi si noe om hvordan partiledernes
tvitteraktivitet påvirker framstillingen i andre
medier – og dermed deres sjanser i valgkampen?
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Figur 4.3 Andelen gjengivelser fordelt på politikerne i prosent. N=245

Gjenspeiles tvitringen i dekningen? 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

10

20

30

40

50

60

Gjengivelser

Tweets

Figur 4.5 Venstre akse viser antall gjengivelser fra Twitter i utvalget, i perioden 1. februar 2013 –
9. september 2013. Høyre akse viser antall tweets i perioden 1. februar 2013 - 9.september 2013
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Bestemte seg under 
debatten
Bladet Vesterålen, 26.08.2013 15:02
Fredrik Sørensen
Publisert på nett. 

Førstegangsvelgerne Tina Nilsen (18) og Lise
Ravn (18) fra Andenes er ikke i tvil om hva de 
skal stemme ved stortingsvalget om to uker. Tina 
Nilsen (18) og Lise Ravn (18) skal stemme Høyre 
i år.

© Bladet Vesterålen

Se webartikkelen på http://ret.nu/lhKNWyGw



• Synlighet – mest for de 
som er mest synlige fra 
før
– Sosiale medier forsterker 

kildemakt, men skaper 
også rom

• Påvirkning og 
opinionslederskap 

• Integrasjon mellom ulike 
medier, gamle og nye
– Velgerne får flere 

alternativer

• Profesjonaliserte, 
offentlige arenaer 
– mangfold



I år kan det være lurt å
Dagbladet, 07.09.2013
@AndUlv
Seksjon: a Side 75, del 1
Publisert på trykk. 

bruke stemmeretten din. Neste stortingsvalg 
er muligens privatisert - da har du neppe råd
til å stemme.

© Dagbladet



Takk for oppmerksomheten!
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