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Abstract 
 

This thesis addresses the role of the media in Norwegian foreign policy. More specifically, it 

examines how Norwegian foreign policy decisions are communicated and presented to the public 

by the Norwegian news media. 

 

Achieving consensus in foreign policy is a core facet in the policy-making process. Uniting 

conflicting political viewpoints improves the country's global stability, while also minimizing 

national political dissidence. Consequently, this affects the role of the media as a critical actor. 

 

By applying Pierre Bourdieu’s analytical framework, this thesis will utilize the concepts of practice, 

field, habitus and economic capital to explore how the media acts as a mechanism to either 

reproduce or to challenge the established foreign policy decision-making process. When examining 

the foreign policy decision-making process, the structural conditions which limits the media's 

ability to perform as a critical actor will be identified. Furthermore, this thesis will investigate 

whether or not the media supports or challenges Norwegian foreign policy by analyzing a selection 

of news media editorials which all discuss Norway's recent military contribution to the American-

led coalition fighting ISIS in Syria. 

 

Although smaller newspapers criticize and challenge Norwegian foreign policy, this thesis 

concludes that Norwegian newspapers maintaining the largest market share support, rather than 

challenge, the position of the Norwegian government's existing foreign policy. Consequently, 

national media takes an active role in legitimizing Norwegian foreign policy in the general 

population, ultimately strengthening Norway's foreign policy consensus. 
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1. Innledning 
Helt siden utenrikspolitikkens opprinnelse, har konsensus vært et ideal – formulert av den 

amerikanske senatoren Arthur Vandenberg i 1946 som «politics stops at the water’s edge». Men 

konsensus oppstår ikke av seg selv. Den må skapes og videreføres gjennom ulike mekanismer i 

samfunnet. I denne oppgaven diskuteres medias rolle i utenrikspolitikken. 

Det finnes relativ bred internasjonal forskningslitteratur som belyser medias rolle overfor 

utenrikspolitikken. Overordnet fordeler litteraturen seg på to hovedlinjer: 1) «CNN Effect» hvor 

media karakteriseres som aktiv agendasetter og skaper av utenrikspolitikken (Robinson 1999) og 2) 

«Manufacturing Consent» der media identifiseres som passiv kanal og videreformidler av 

utenrikspolitikken (Herman og Chomsky 1988, Bennett 1990). I liberale demokratier kommer i 

tillegg pressens egen selvforståelse som kritisk samfunnsaktør og «den fjerde statsmakt». Det betyr 

at medias rolle som støttespiller og deltaker i den utenrikspolitiske legitimeringsprosessen utelates. 

Dette er viktig å undersøke da strukturen i utenrikspolitiske beslutningsprosesser, i enkelte tilfeller, 

setter begrensninger på medias rolle som selvstendig og kritisk samfunnsaktør. 

I denne oppgaven vil jeg studere medias konstituerende rolle i norsk utenrikspolitikk. Målet 

med oppgaven er ikke å generalisere medias rolle utover det det norske tilfellet, men heller å 

utforske hvilken rolle media har og betydningen det kan ha på forholdet mellom staten og 

befolkningen, der den utenrikspolitiske beslutningsstrukturen er konsensuspreget. Ved hjelp av 

Pierre Bourdieus begreper praksis, felt, habitus og kapital ønsker jeg å belyse de strukturelle 

faktorene som kan bidra til å begrense medias evne til å opptre som selvstendig (og til dels kritisk) 

samfunnsaktør. Dette gjør meg i stand til å identifisere hvordan strukturen opprettholdes og hvor 

symbolsk makt og vold utøves. Det overordnede forskningsspørsmålet er hvilke mekanismer i 

samfunnet bidrar til å opprettholde og videreføre norsk utenrikspolitisk konsensus? Mer spesifikt - 

hvilken rolle har media? Dette vil jeg undersøke generelt ved å studere 1) norsk utenrikspolitisk 

konsensuskultur og 2) spesifikt ved å undersøke medias rolle i forbindelse med beslutningen om 

militært engasjement i Syria fra 2016. Dette gir grunnlag for følgende to problemstillinger: 

1) Hva er norsk utenrikspolitisk konsensuskultur og hvordan gjør konsensussøkingspraksisen 

seg gjeldene? 

2) Hvilken rolle har media i forbindelse med beslutningen om militært engasjement til Syria – 

støttespiller eller utfordrer? 
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For å svare på den første problemstillingen vil jeg i oppgavens første analysekapittel foreta 

en studie av norsk utenrikspolitisk konsenskultur. Konsensus oppstår ikke av seg selv og de 

strukturene som sørger for at konsensus skapes og opprettholdes vil studeres. I den forbindelse 

identifiseres statens konsensusskapende praksis som en metapraksis fordi den er toneangivende for 

medias rolle. For å svare på den andre problemstillingen vil jeg, i andre analysekapittel, foreta en 

empirisk studie av medias rolle i forbindelse med beslutningen om å sende norsk militært 

engasjement til Syria i 2016. Jeg vil undersøke hvordan de ulike nyhetsmediene framstiller 

beslutningen gjennom lederartikler og forsider for å identifisere hvilket standpunkt de tar, hvordan 

mediene plasserer seg i forhold til hverandre og hvilke medier som har mulighet til å dominere. 

Dermed kan jeg undersøke om media bidrar til aktivt å reprodusere eller utfordre norsk 

utenrikspolitisk praksis i dette spesifikke tilfellet. 

I en bredere kontekst gir oppgaven et innblikk i den relasjonelle dynamikken mellom 

utenrikspolitikk og media. Oppgaven kan også brukes til å si noe om hvilken begrensing medias 

rolle skaper for forholdet mellom borger og beslutningstaker i demokratiet. Videre supplerer denne 

oppgaven Eide og Ottosens (2013), Ottosen et al. (2013) og Tvedts (2015) kritiske analyser av 

medias rolle i utenrikspolitikken med ett nytt empirisk case som er lite analysert foreløpig. 

I dette innledningskapittelet har jeg så langt presentert oppgavens tematikk, 

problemstillinger og hvordan dette studiet kan sees i en bredere kontekst. Videre vil beslutningen 

om militært engasjement i Syria presenteres og settes i perspektiv ved å vise til tidligere 

internasjonale operasjoner Norge har vært involvert i de femten siste årene. Felles karakteristika for 

de foregående casene, Libya og Afghanistan, er den konsensussøkende praksisen i norsk 

utenrikspolitikk og mangel på åpenhet og offentlig debatt omkring militært engasjement. I korte 

trekk redegjøres det for den konsensussøkende praksisen og medias tradisjonelle rolle som fjerde 

statsmakt. Dernest avgrenses studiets omfang. Avslutningsvis vises det hvordan dette studiet bidrar 

til eksisterende forskning før oppgavens disposisjon presenteres. 

1.1 Norges bidrag i kampen mot den Islamske Stat 
Den 3. desember 2015 fikk Norge en anmodning fra USA om stille med ytterligere militært 

engasjement for å bekjempe den Islamske Stat (IS) også i Syria. På en pressekonferanse 3. mai 2016 

kunngjorde statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine 

Eriksen Søreide ved regjeringen at Norge vil bistå med 60 spesialstyrker med base i Jordan 

(Regjeringen 2016c). Styrken vil bidra til den amerikanskledede koalisjonens program for trening, 
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rådgivning og støtte til lokale syriske grupper som kjemper mot IS i Syria. På pressekonferansen ble 

det opplyst at dersom operasjonskonseptet krever det, vil norske styrker ha mandat til også å trene, 

rådgi og gi operativ støtte inne på syrisk territorium. Videre ble det meddelt at en slik utvidelse ville 

diskuteres i Norges nasjonalforsamling, Stortinget, høsten 2016. Slik ble det imidlertid ikke 

ettersom beslutningen ble framskyndet. Den 22. juni ble det besluttet i den utvidede utenriks- og 

forsvarskomité (DUUFK) at norske spesialstyrker også kunne bevege seg inn på syrisk territorium. 

Norske styrker var allerede tilstede i Irak. Men det som skiller Norges bidrag til Syria fra det 

i Irak er mangelen på invitasjon fra myndighetene og et tydelig FN-mandat. Den irakiske 

regjeringen bad eksplisitt om Norges hjelp, men en slik invitasjon forelå ikke fra den syriske Assad-

regjeringen som snarere fordømte Norges initiativ (Kristiansen, Bentzrød og Kagge 2016). FNs 

resolusjon 2249 gir ikke eksplisitt mandat til maktbruk i Syria, men oppfordrer alle medlemsland til 

å forsterke innsatsen mot IS. Videre stadfester resolusjonen at «safe havens» utenfor Iraks grenser 

er en direkte sikkerhetstrussel for Irak (S/RES/2249 (2015)). Norges utenriksdepartement hevder 

det er folkerettslig grunnlag for maktbruk i Syria for å beskytte Irak, hvilket er i samsvar med FN-

paktens artikkel 51 (UD 2016). Dette betyr at Norges militære bidrag til syriske opprørsstyrker 

legitimeres på bakgrunn av beskyttelse av Irak fra IS. 

I Norge har det vært lite offentlig informasjon omkring det militære bidraget og mange 

spørsmål forblir ubesvarte. Hvilke syriske opprørsgrupper skal norske styrker støtte? Hvem anses 

som legitime myndigheter? Hvordan kan Norge vite om målene oppnås når det er usikkert hvem 

som skal trenes opp? Deltar Norge indirekte i en krig mot Russland på et tredje lands territorium? 

Vil de syriske opprørsgruppene bruke ressursene og midlene norske styrker bistår dem med til å 

bekjempe Syrias president Bashar al-Assad? Hvor lenge skal Norge være involvert og finnes det en 

exit-strategi? Beslutningen er kontroversiell og mangel på informasjon kommer til uttrykk gjennom 

disse spørsmålene. 

Å vedta militært engasjement er en av de vanskeligste oppgavene en statsleder blir stilt 

overfor. Norge blir ofte omtalt, og ser på seg selv, som en fredsnasjon, men har vært involvert i 

flere foregående militære oppdrag (Leira et al. 2007). 

I 2011 besluttet Norge å sende seks F-16 fly som bidrag i den multinasjonale styrken som 

stilte seg bak opposisjonen i Libya, hvilket også felte president Muhammar Gaddafi. Beslutningen 

skjedde uten et eneste formelt møte i regjeringen og det var heller ikke noe møte på Stortinget eller i 
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den utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK). Beslutningen ble tatt per telefon etter at 

daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (2005-2012) hadde forsikret seg om konsensus i det 

alle partilederne enstemmig støttet forslaget om militært engasjement (Tvedt 2015: 206-207). Det 

var påfallende lite offentlig debatt omkring bidraget. Terje Tvedt (2015: 205) hevder avisenes 

lederskribenter ga beslutningen full støtte. Videre skriver han at Norges bombing i Libya «ble 

støttet av et samlet medie-Norge, fikk full støtte av kirkens øverste ledelse, av forskere, og […] de 

store humanitære organisasjonene.» Det er først i etterkant at den politiske beslutningsprosessen har 

blitt kraftig kritisert for å være forhastet og illegitim (Tvedt 2015, Tunander 2012). 

Norge ga også sin fulle politiske støtte til USA etter terrorangrepene og bidro militært i 

Afghanistan fra 2002 (Leira et al. 2007: 33). Her bistod Norge blant annet med spesialsoldater, 

mineryddere og seks F-16 fly (Forsvarsdepartementet 2003). På tvers av to ulike regjeringer, 

Bondevik II-regjeringen og Stoltenberg II-regjeringen, sto konsensuskulturen, eller partipolitisk 

enighet, sterkt under hele Norges innsats (Hatling 2010: 81). Også her var det svært liten offentlig 

debatt og begrenset oppmerksomhet omkring Norges militære engasjement fra de fleste 

nyhetsmediene (Eide og Ottosen 2002: 8). Avisredaksjonenes arbeid ble utfordret fordi den 

offentlige debatten om styrkebidraget og krigens premisser «sluknet» i politisk konsensus. Dette 

gjorde det videre vanskelig for media å finne stemmer blant de folkevalgte som kritiserte den 

norske deltakelsen (Santos-Nedrelid 2013: 61).  

Selv om Norges bidrag i Libya og Afghanistan var mer offensivt og omfattende enn det 

militære engasjementet i Syria, bærer beslutningsprosessen i begge tilfellene preg av politisk 

konsensuskultur og mangelen på åpenhet og offentlig debatt. 

1.2 Norsk utenrikspolitisk konsensuskultur 
Konsensus er et regulerende ideal i norsk utenrikspolitikk (Leira 2012). Men konsensus oppstår 

ikke automatisk. Den må skapes og videreføres. Norges utenrikspolitikk skiller seg derfor fra andre 

politikkområder fordi konsensus og enighet utad tradisjonelt har gått foran partipolitisk uenighet og 

åpen kritikk (Sjaastad 2006: 19). Det betyr at Stortingets oppgave er å støtte opp under norske 

utenrikspolitiske kjerneområder og regjeringens utenrikspolitiske grunnkurs snarere enn å utøve 

konstitusjonell kontroll. Kjerneområdene forstås som alliansetilknytning og norsk sikkerhetspolitikk 

(Thune et al. 2006: 212). FN, NATO og USA er viktige spillebrikker i dette arbeidet. FN er 

hjørnesteinen i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er blant annet viktig for Norge å bidra til å 

styrke organet ved etterstrebe FNs mål og strategier (Breines og Eide 2016: 90-91). Videre regnes 
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NATO for å være en bærebjelke i sikkerhets- og alliansesamarbeidet (Grimsgard og Heldal 2016: 

28), og forholdet til USA er definerende for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk (Leira et al. 2007: 

32). Med unntak av Sosialistisk Venstreparti er det bred partipolitisk enighet om at NATO og USA 

skal være de førende linjene. De sikkerhetspolitiske prioriteringene er, og har tradisjonelt vært, 

nærområdene og nordområdene, men i den norske politiske diskursen i dag vies også terror spesielt 

mye oppmerksomhet (Grimsgaard og Heldal 2016: 34). 

Regjeringen ønsker å oppnå bredest mulig forankring om utenrikspolitikken ettersom dette 

skaper nasjonal enighet og viser stabilitet overfor andre stater og globale aktører. Åpen uenighet 

karakteriseres ikke bare som et strategisk problem, men som en trussel for Norges rolle i verden 

(Sjaastad 2006: 20). Dette betyr at istedenfor å frambringe uenighet og polarisering, har Stortinget i 

oppgave å avpolitisere. Enigheten skapes i den utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK) hvor 

den konsensussøkende praksisen råder (ibid.: 19). 

Det er ikke mulig å hevde at den utenrikspolitiske konsensuskulturen er udemokratisk, men 

det er verdt å merke seg at den trolig bidrar til å regulere og begrense åpen og offentlig diskusjon og 

debatt. Blant annet har evalueringen av Norges innsats i Afghanistan «En god alliert – Norge i 

Afghanistan 2001-2015» fastslått at kritisk debatt i offentligheten og åpenhet omkring militært 

engasjement er viktig for å sikre en informert offentlig debatt og politisk forankring i befolkningen 

(NOU nr. 8 2016: 180, 202). Til tross for kritikk ser det ut til at konsensuskulturen står fast i norsk 

utenrikspolitikk. Spørsmålet er derfor hvilke mekanismer i samfunnet som bidrar til å opprettholde 

og videreføre den. Mer spesifikt - hvilken rolle har media? Er media en støttespiller som viker 

rollen som kritisk samfunnsaktør? Eller er media en utfordrer? 

1.3 Medias rolle  
Det er en utbredt antakelse at media fungerer som fjerde statsmakt og dagsordensetter. Media har i 

oppgave å påse at de politiske debattene i offentligheten er tuftet på rasjonell og saklig 

argumentasjon, i tillegg til objektivitet. Som plattform vil media ha som mål å være informativ, 

granskende og rettferdig (Thune 2015: 27). Mediene skal bidra til debatt og samfunnskritikk og har 

i oppgave å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdig forhold 

(Mediebedriftene 2016a). Selv de mindre ressurssterke nyhetsmediene mottar pressestøtte fra staten 

slik at de kan drive journalistisk produksjon og formidle nyheter. Hovedformålet er å sikre en 

differensiert presse der avislandsskapet tilbyr ulike synspunkter og meninger. Det er 

avisredaksjonene som velger hvilke saker de ønsker å publisere, hvem de vil intervjue, hvem som 
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får kronikkene sine på trykk, hvilken vinkling de ønsker å frembringe og om de ønsker å ta et 

partipolitisk standpunkt. Mediene produserer i den forstand en virkelighetsoppfattelse hvilket gir 

dem relativt stor makt (Jenssen 2007: 11). 

1.4 Avgrensning 
Oppgavens datasett baserer seg på tradisjonelle medier. Det tas utgangspunkt i ni ulike aviser. 

Tidsrommet er avgrenset til å gjelde fra anmodning om ytterligere bidrag til beslutningen ble fattet. 

Dette betyr at oppgaven ikke kan si noe om debatten omkring beslutningen om militært 

engasjement til Syria som har foregått på TV, i magasiner eller på sosiale medier. 

Videre er det verdt å nevne at både liten interesse for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 

og mediehusenes økonomiske omstilling kan true åpen og offentlig debatt og at dette er 

medvirkende faktorer som setter begrensninger på media. Mediene publiserer i stor grad det som 

selger, og har mindre ressurser til analyserende utenriksjournalistikk (Ali 2016: 113). 

1.5 Oppgavens bidrag til tidligere forskning 
Som nevnt innledningsvis finnes det relativ bred internasjonal forskningslitteratur som forsøker å 

belyse nyhetsmedias rolle overfor utenrikspolitikken (Baum and Potter 2008, Bennett 1990, Hallin 

1986, Herman og Chomsky 1998, Jakobsen 2000, Livingston 1997, Nacos og Shapiro 2000, 

Robinson 1999). Til tross for betydelig internasjonal forskning på temaet, er det med enkelte 

unntak, lite forskning på norsk mediemakt i utenrikspolitikken (men se Eggen et al. 2015, Ottosen 

2001, Thune et al. 2006, Slaatta 2001). For medias rolle i forbindelse med norsk innsats i Libya (se 

Tvedt 2015, Ottosen et al. 2013) og for Afghanistan (se Eide og Ottosen 2013). Videre finnes det i 

tillegg analyser av norsk utenrikspolitisk konsensuskultur med hovedfokus på den historiske 

utviklingen av praksisen (Sjaastad 2006, Løvold 2002, Hatling 2010). 

Det som skiller min oppgave fra de overnevnte bidragene er at oppgaven belyser 

problematikken gjennom Bourdieus begreper praksis, felt, habitus og kapital med en inngående 

feltanalyse av det utenrikspolitiske mediefeltet. Bourdieus begreper gjør meg i stand til å undersøke 

relasjonen mellom staten og media og dermed den utenrikspolitiske konsensuskulturens påvirkning 

på medias evne til å kritisere og skape offentlig debatt. Videre kan Bourdieus teori brukes til å si 

noe om posisjonene til de ulike aktørene og dominansforholdet inne på feltet. Oppgaven tilbyr 

empirisk nybrottsarbeid ved å aktualisere tematikken gjennom den nylige beslutningen om norsk 

militært engasjement til Syria. Empiren baserer seg på selvstendig innsamlet data av et 

representativt utvalg medie-aktører fra en gitt tidsperiode, hvilket skaper et dekkende bilde av den 
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offentlige debatten og mulighet for å undersøke avisens standpunkt. I den forstand blir oppgaven en 

tilføyelse til Bourdieus teoretiske anvendelse på kulturell produksjon i storskala-segmentet, noe han 

selv ikke hadde særlig fokus på. Bourdieus teori har vist seg å ha forklaringsverdi når det gjelder 

praksis i internasjonal politikk (Adler-Nissen 2013) og denne oppgaven underbygger at hans teori 

også kan brukes til å undersøke sosiale fenomen utover sosiologien. 

1.6 Oppgavens disposisjon  
Oppgaven består av syv kapitler. Neste kapittel, kapittel 2, redegjør for Bourdieus teori og 

begrepsapparat hvilket danner grunnlag for oppgavens teoretiske rammeverk. Bourdieus teori egner 

seg til å undersøke mekanismene som reproduserer eller endrer de skjulte maktstrukturene i 

samfunnet. I den forbindelse er han inspirert av Max Weber. Bourdieu og Weber har til felles at de 

ser på makt og dominans som verktøy for etableringen og reproduseringen av sosial orden. Videre 

tar kapittelet for seg Bourdieus feltteori og utdyper sentrale analyseverktøy som habitus, kapital og 

autonomi. Spesielle kjennetegn for det politiske og det journalistiske felt fra Bourdieus egen 

forskning presenteres kort. Til sist operasjonaliseres teorien slik at den kan brukes pragmatisk i 

analysen. Bourdieus teori brukes i oppgaven til å identifisere symbolsk makt ved hjelp av begrepene 

praksis, felt, habitus og kapital. Praksisen forstås som utenrikspolitisk konsensussøking, det 

utenrikspolitiske mediefeltet identifiseres som feltet, og aktørens habitus og kapital sier noe om 

aktørenes posisjon. 

Kapittel 3 redegjør for oppgavens analysestrategi, metode og framgangsmåte. 

Analysestrategien sier noe om hvilken betydning det har at Bourdieus teori er valgt som oppgavens 

rammeverk. Mitt ståsted som forsker formes og kondisjoneres ut ifra hvilken teori jeg har valgt og 

denne oppgaven ville følgelig vært annerledes dersom andre teorier hadde vært tatt i bruk. Bourdieu 

selv forholder seg kritisk til metodologi da han mener teorien kan skape rigide rammer for hva 

forskeren ser etter. Jeg har latt meg inspirere av ham og baserer meg på en pragmatisk tilnærming. I 

likhet med flere av Bourdieus egne analyser er denne oppgavens empiri innhentet ved 

metodetriangulering og både kvalitativ og kvantitativ metode tas i bruk. 

Kapittel 4 redegjør for og problematiserer norsk utenrikspolitisk konsensuskultur i 

beslutninger om styrkebidrag til internasjonale operasjoner. På den måten besvares første 

problemstilling som lyder følgende: Hva er norsk utenrikspolitisk konsensuskultur og hvordan gjør 

konsensussøkingspraksisen seg gjeldene? Norsk utenrikspolitisk konsensuskultur analyseres ved 

bruk av sekundærlitteratur. Tidligere forskning på medias rolle i utenrikspolitikken generelt, og i 
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forbindelse med norske styrkebidrag fra tidligere internasjonale operasjoner undersøkes. Analysen 

sier noe om hvilken posisjon institusjonen har, hvordan konsensus skapes og opprettholdes, samt 

hvilken makt den konsensussøkende praksisen gir. Denne analysen skaper grunnlag for å 

identifisere symbolsk makt i samfunnet og om media påfører seg selv, på grunn av press utenifra, 

begrensninger når det kommer til kritiske bemerkninger til norsk utenrikspolitisk konsensuskultur. 

Den konsensussøkende praksisen identifiseres som en metapraksis som påvirker praksis i 

underliggende felt slik som media. 

Kapittel 5 gir leseren en kort bakgrunn på Norges bidrag i den amerikanskledede koalisjonen 

mot IS og gir i så måte en forklaring på periodene datautvalget er kategorisert etter. Dette kapittelet 

er ment til å bringe leseren videre til oppgavens mer avgrensede tematikk og til å gi et detaljert bilde 

av beslutningen oppgaven diskuterer. 

Kapittel 6 er en feltanalyse. Kapittelet inneholder en dybdeanalyse av norske mediers omtale 

av bidraget til Syria og drøfter hvorvidt media har tatt rollen som støttespiller og dermed forsterket 

konsensuskulturen, eller om media har spilt en mer selvstendig og kritisk rolle – som utfordrer av 

den politiske konsensuskulturen. Dermed besvares andre problemstilling som lyder følgende: 2) 

Hvilken rolle har media i forbindelse med beslutningen om militært engasjement til Syria – 

støttespiller eller utfordrer? Her analyseres og diskuteres aktørenes (ni aviser) økonomiske kapital i 

sammenheng med begrepet habitus. Avisenes opplag sier noe om markedsandeler og brukes som 

materiale for å si noe om aktørens økonomiske kapital. De avisene som har størst opplag har flest 

antall solgte eksemplarer og dermed størst antall lesere i befolkingen. Habitus belyses ved å se på 

aktørens virkelighetsoppfatning gjennom sitater fra lederartikler og forsider, samt avisens ideologi. 

Hvor de ulike aktørene plasserer seg på feltet og variasjonene mellom posisjonene vil diskuteres 

ved å identifisere dominansforholdet. 

Analysen er delt inn i tre deler. Første del baserer seg på data fra perioden før regjeringens 

beslutning ble vedtatt, og andre del baserer seg på den offentlige debatten i etterkant av 

beslutningen. Den tredje delen tar for seg funn fra de foregående del-kapitlene. Her drøftes 

resultater slik at medias rolle som helhet kan identifiseres. Til tross for variasjoner mellom aktørene 

dominerer enkelte aktører andre grunnet dominansforholdet inne på feltet. Dermed får media rollen 

som støttespiller i forbindelse med beslutningen om ytterligere bidrag i kampen mot IS, hvilket 

bidrar til å forsterke konsensuskulturen. 
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Kapittel 7 oppsummerer oppgavens funn og presenterer konklusjonen. Avslutningsvis 

belyses oppgavens begrensninger og det gis forslag til oppgavens bidrag til videre forskning. 

2. Teoretisk rammeverk 
Denne oppgaven tar utgangspunkt i Pierre Bourdieu (1930-2002) og hans teoretiske begrepsapparat. 

I følge Bourdieu er det sosiologiens oppgave å avdekke de skjulte strukturene i den sosiale verden 

og identifisere de mekanismene som sørger for at strukturene blir reprodusert eller forandret 

(Bourdieu og Wacquant 1996: 20). Med utgangspunkt i sosiologiens overordnede mål tar Bourdieus 

teori sikte på å belyse skjulte dominans- og maktforhold og identifisere hvordan den sosiale orden 

reproduseres ved å, i hovedsak, studere den som blir dominert i maktforholdet (Leander 2008: 15). I 

den forbindelse er det åpenbart at Bourdieu er inspirert av Weber og bygger videre på hans 

konsepter makt, legitimitet og sosial orden i egen forskning (Jenkins 1992: 104). Det er dog verdt å 

nevne at andre deler av Bourdieus arbeid også er inspirert av Emile Durkheim og Karl Marx (Adler-

Nissen 2013: 25). 

Bourdieu er av oppfatningen at politikk er sosialt konstruert (Adler-Nissen 2013: 5). Derfor 

egner hans teori seg spesielt godt til å studere og analysere sosiale fenomen slik som kulturell 

produksjon, men også politiske og sivile interesser (Bourdieu 2005: 29). Teorien kan bidra til å 

identifisere hvordan symbolsk vold blir utøvet på borgere, og særlig hvilken rolle media spiller i 

forbindelse med dette. Dette er spesielt nyttig for denne oppgavens analyse da Bourdieus teori 

fastsetter en relasjon mellom det politiske og det journalistiske hvor det politiske maktfeltet 

dominerer det journalistiske grunnet det politiske felts status som «meta-felt» (Leander 2008: 16). 

Tatt i betraktning medias anerkjente rolle som fjerde statsmakt og en «watchdog»-institusjon, evner 

Bourdieus teori å belyse det paradoksale forholdet mellom det politiske og det journalistiske. Ved 

hjelp av Bourdieus teori kan denne oppgaven bidra til å identifisere og avsløre skjulte forhold, og 

belyse den symbolske volden som utøves i den sosiale relasjon, og særlig den som utøves i 

massekommunikasjonens relasjoner. Derfor er hans teori valgt som oppgavens rammeverk. 

Bourdieus forhold til begreper er pragmatisk. Han oppfatter dem som verktøy som kan 

brukes til å forklare noe eller løse problemer (Bourdieu og Wacquant 1996: 40). Anna Leander 

(2008) viser også hvordan Bourdieus begreper kan brukes på en pragmatisk måte som «thinking 

tools». I den forbindelse vil kun de begrepene og konseptene som har en forklaringsverdi for 

oppgaven redegjøres for under. Da oppgavens problemfelt utspiller seg mellom det journalistiske 
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felt, som media er et underfelt av, og det politiske felt vil dette være hovedfokus i nedenstående 

avsnittet. Konseptene som bygger opp under en forståelse av hvordan symbolsk vold kan 

identifiseres inngår også her. 

Imidlertid er det nødvendig å ta et steg tilbake for å forstå hvor Bourdieus begrepsapparat 

har utviklet seg fra. Enkelte momenter fra Webers teori forklares i korte trekk før oppgavens 

teoretiske rammeverk forklares i detalj. 

2.1 Max Weber 
I Max Webers (1921) forståelse av makt, utspiller makten seg ideelt gjennom legitimitet. Legitim 

makt utøves dersom den som besitter makt ubestridt kan utøve makt over den maktunderlegende 

gjennom et anerkjent og rettmessig dominansforhold. Weber definerer dominans som «the 

probability that a command [or order] … will be obeyed” (Darras 2005: 165). Anerkjennelsen av 

dominansforholdet etablerer, og reproduserer, i den forstand en sosial orden. Den underordnende 

underlegger seg dominansspillet og anerkjenner det på grunn av overbevisningen om at denne orden 

er den eneste tenkelige (Järvinen 2007: 361). Nevneverdig er det også at Bourdieu utvider Webers 

definisjon av statens monopol på fysisk vold til også å inkludere symbolsk vold (Bourdieu 1996: 

53).  

Parallellene mellom Weber og Bourdieu ligger i at makt og dominans anses som verktøy for 

etableringen og reproduseringen av sosial orden. Hvordan Bourdieus teori kan brukes til å 

undersøke samfunnets sosiale strukturer, dominans og maktutøvelse vil redegjøres for nedenfor.  

2.2 Bourdieus analyseverktøy 
Bourdieu tilveiebringer tre grunnleggende konsepter for å forstå symbolsk makt og vold og hvilke 

mekanismer i samfunnet som reproduserer eller utfordrer sosial orden. Disse er praksis, felt og 

habitus, men kapital kan også legges til som et sentralt konsept (Leander 2008). Praksis skaper 

mening, eksistens og maktrelasjoner (ibid.: 18). Ved å studere en praksis kan de symbolske 

maktrelasjonene observeres. Derfor hevder flere Bourdieu-inspirerte forskere at praksis fungerer 

som utgangspunktet for analysen og at felt og habitus kan brukes som verktøy til å forstå hvordan 

symbolsk vold opprettholdes eller utfordres. 

En måte å begrense oppgavens omfang på er å fokusere primært på enten habitus, felt eller 

praksis og la de andre verktøyene ligge i bakgrunnen (Leander 2008: 23). For å redusere oppgavens 

kompleksitet vil denne oppgaven ta utgangspunkt i statens konsensussøkende praksis og undersøke 
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hvordan den blir toneangivende for det underordnede utenrikspolitiske mediefeltet i første 

analysekapittel. I andre analysekapittel vil dette feltet undersøkes ved å belyse aktørenes habitus og 

kapital for å kunne si noe om relasjonen mellom aktørene og feltets struktur. Ved å identifisere 

aktørene som støttespillere eller utfordrere av praksisen kan symbolsk makt identifiseres. 

2.2.1 Feltteori 
I følge Bourdieu er samfunnet bygget opp av felt. Et felt er et sosialt konstruert rom. Det er et felt 

med dominerende og dominerte, og med varige ulikheter innenfor det avgrensede rommet 

(Bourdieu 1998: 55). Sagt på en annen måte er et felt et «nettverk av objektive relasjoner mellom 

posisjoner som er fastlagt i kraft av deres plassering i relasjon til kapitalformen som er aktiv på det 

inneværende felt» (Järvinen 2007: 358). På den måten er felt sub-systemer i samfunnet. Hvert felt 

har sin egen logikk og aktørene inne på feltet deler en felles oppfatning av feltets spilleregler 

(Leander 2008: 15-16, Järvinen 2007: 360). Aktørene på feltet har enten som mål å opprettholde 

eller transformere relasjonen i feltets maktstruktur og på den måten foregår det interne kamper for å 

dominere feltet (Bourdieu 2005: 30; Bourdieu 1998: 55). Det er feltet som avgjør hvordan aktørene 

kan handle (habitus) og hvilke ressurser (kapital) de besitter (Leander 2011: 299). I hvert felt finnes 

det dominerende og dominerte aktører som bestemmes av habitus og kapital (Bourdieu 1998: 80). 

Habitus sier noe om de ulike aktørenes posisjon på feltet og det er gjennom denne 

posisjonen aktørene oppfatter verden (Järvinen 2007: 360). Habitus er individuelt og kan 

karakteriseres som en forutinntatt og naturliggjort oppfattelse av verden. En kan støtte seg til sitater 

fra de ulike aktørene for å gjøre begrepet habitus mer håndgripelig (Leander 2008: 17, 22). Videre 

er ressursene (kapital) aktørene besitter avgjørende for posisjoneringen. Kapital refererer til de 

verdiene og ressursene aktørene på feltet har adgang til. Hvilken kapital som er gjeldene på det 

bestemte feltet avhenger av energien som produseres i den dynamiske interaksjonen mellom 

aktørene på feltet, og feltets egen logikk. Økonomisk, kulturell og sosial kapital er bestemte typer 

kapital Bourdieu skiller mellom, men det finnes også andre typer. Med økonomisk kapital menes 

penger og materielle ressurser, kulturell kapital omhandler på den ene siden utdannelse, men på den 

andre siden også finkulturelle ferdigheter, eller vellykket bruk av de koder som er anerkjent i den 

legitime kultur. Sosial kapital er de ressurser som en aktør har i kraft av å være medlem av en 

spesifikk gruppe (Järvinen 2007: 352). Videre er symbolsk kapital iboende i alle kapitalformer, men 

overordnet ved å ha en symbolsk verdi. Bourdieu (1989: 17) definerer symbolsk kapital følgende 

«the form that the various species of capital assume when they are perceived and recognized as 

legitimate”. På den måten blir symbolsk kapital evalueringskriteriet på feltet. 
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2.2.2 Symbolsk makt og doxa 
Symbolsk makt er en voldsform som utøves med subjektenes, og også med utøvernes, stilltiende 

samtykke, i den forstand de ikke er klar over at de er utsatt for den eller utøver den (Bourdieu 1998: 

20). Dette betyr at makten både gjøres naturlig og blir usynlig. I den forstand oppfattes ikke 

symbolsk vold som maktutøvelse fordi den oppfattes som legitim både for den dominerende og 

dominerte. På denne måten blir symbolsk makt en generell makt, som ikke blir utfordret, og en kraft 

Bourdieu hevder konstruerer virkeligheten (Bourdieu 1992: 166). Eksempelvis kan enhver språklig 

interaksjon gi muligheten for utøvelse av symbolsk vold (Bourdieu og Wacquant 1996: 130). 

Imidlertid er det ikke viktigst hva som blir sagt, men hvem som sier det. Ord tillegges nemlig verdi 

etter hvilken posisjon aktøren har i det sosiale hierarkiet (Leander 2008: 14). Symbolsk vold kan 

utøves inne på feltet, men også fra ett felt til et annet (Benson 1999: 465). 

Begrepet doxa brukes om spillereglene på de ulike felt. Bourdieu bruker begrepet doxa for å 

beskrive de tause forutsetningene vi aksepterer som selvfølgelige og naturlige i et bestemt samfunn 

(Bourdieu 2005: 37). På den måten kan begrepet brukes om de politiske og sosiale oppfatninger og 

forestillinger som tas for gitt og ikke blir gjenstand for kritikk (Leader 2011: 304). Dersom det 

settes søkelys på den symbolske volden innenfor et felt, kan man påvirke den gjeldene doxa fordi en 

praksis kritiseres. 

2.2.3 Autonomi 
Hvert felt er selvstyrende og har sin grad av autonomi. Graden av autonomi varierer og forklares ut 

ifra feltets logikk. Et felts autonomi har mye å si fordi det danner forutsetningene for graden av 

påvirkning fra andre felt og muligheten for å unngå symbolsk vold fra andre dominante felt (Benson 

1999: 465). 

Det politiske og det økonomiske feltet danner sammen maktfeltet og dette feltet innehar en 

spesiell makt som påvirker alle andre felt (Hesmondhalgh 2006: 212). Maktfeltet er det feltet hvor 

forskjellige kapitalinnehavere kjemper om makten over staten. Makten over staten er viktig fordi 

den fungerer som et referansepunkt for alle andre felt (Cloudry 2003: 7). På maktfeltet eksisterer 

staten med en dobbel eksistens som tillater bruk av symbolsk makt. Staten eksisterer objektivt i 

bestemte strukturer og mekanismer i samfunnet, men også subjektivt da dens eksistens og 

meningsdannelse er innprentet i individet og på den måten medvirker til å definere hvordan den 

sosiale verden iakttas (Bourdieu 1997: 104). I så måte utøver staten symbolsk vold på sine borgere. 
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Individene er ikke oppmerksomme på at staten påvirker på den måten og derfor settes det sjeldent 

spørsmål ved den (Miik-Meyer og Villadsen 2007: 72). 

Det er i den forstand ikke mulig å se bort fra autonomi-begrepet og dets betydning, og særlig 

maktfeltets produksjon av kulturell produksjon på andre felt (Hesmondhalgh 2006: 214, Bourdieu 

2005: 33). Ved å identifisere hovedfelt i samfunnet blir det mulig å definere sammenkoblingen 

mellom de ulike feltene og til hvilken grad de er autonome fra hverandre (Hesmondhalgh 2006: 

212). Det journalistiske felt er et heteronomt felt. Det betyr at feltet har liten grad av autonomi. Men 

det holder ikke å begrunne denne svake autonomien med påvirkning utenifra, hvordan aktørene 

innenfor det journalistiske felt påvirker hverandre må også studeres (ibid.). 

2.2.4 Kulturell produksjon 
Kulturell produksjon er et sentralt begrep i Bourdieus arbeid. Bourdieu har imidlertid en bred 

forståelse av kulturell produksjon hvor begrepet omfavner meningsdannelse innenfor vitenskap, 

religion og lov, i tillegg til kunst, litteratur og musikk (Hesmondhalgh 2006: 212). Selv arbeidet han 

i hovedsak med kulturell produksjon i to felt; litteratur og kunst, men på slutten av hans karriere ble 

også journalistikk et interessefelt. Feltet for kulturell produksjon deles blant annet inn i to sub-felt. 

Det ene feltet produserer i småskala og assosieres ofte med kunst og litteratur, og det andre 

produserer i storskala og assosieres med masseproduksjon (ibid.: 213-214). Storskala produksjon er 

påvirket av utenforstående krefter, slik som markedet, og er derfor et heteronomt felt. Kulturell 

produksjon formes av habitus, felt og kapital (ibid.: 212). 

Det er verdt å nevne at Hesmondhalgh (2006: 228) hevder Bourdieus ide om kulturell 

produksjon har viktige begrensinger når det gjelder å analysere og forstå samtidens media- og 

kulturproduksjon. Dette er fordi Bourdieu selv sier lite om hvordan mening skapes og fikseres i 

storskalasegmentet. Han fokuserer i størst grad på kulturell produksjon i småskala. Patrick 

Champagne har trolig latt seg inspirere av Bourdieus manglende analyse av storskalasegmentet og 

har forsøkt å utvide den teoretiske anvendelsen ved å studere og analyserer journalistisk produksjon. 

Dog er få av hans verk er oversatt til engelsk (ibid.: 218). 

2.3 Det politiske og journalistiske felt  
Noen felt er spesielt viktige fordi de påvirker og former flere andre underordnede felt. Staten er et 

slikt felt (Leander 2008: 16). Dette avsnittet vil ta for seg Bourdieus tolkning av staten som del av 

maktfeltet, og media som inngår i det journalistiske felt. Felles for det politiske og det journalistiske 

feltet er at de hevder å være meningsbærende for den legitime sosiale ordenen og at de er direkte 
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underlagt markedets og samfunnets interesser og verdier (Bourdieu 2005: 36, Bourdieu 1998: 111). 

Videre regnes det journalistiske felt for å være en del av maktfeltet. Innenfor maktfeltet er det 

journalistiske felt riktignok underordnet og dominert av staten (Benson 2006: 195). 

2.3.1 Staten i maktfeltet 
Staten som ligger plassert i maktfeltet har en særlig posisjon i samfunnet. Den har status som et 

meta-felt og hevder å ha monopol på legitim symbolsk makt (Leander 2008: 16). Staten er i stand til 

å utøve symbolsk vold fordi den har en dobbel eksistens. Den eksisterer objektivt, i bestemte 

strukturer og mekanismer i samfunnet, men også subjektivt, ved at den er blitt innprentet i 

individers bevissthet og er med å påvirke måten verden iakttas (Bourdieu 1997: 104). 

Dette betyr at det politiske felt fastslår en meningskonstruksjon av den sosiale verden som 

ved hjelp av et sett verktøy kan tolkes og gjengis. Hvordan disse konstruksjonene oppfattes og 

tolkes avhenger av ressursene til befolkningen og hvilken tilgang de har til de ulike verktøyene. 

Fordi det politiske felt selv tilbyr et sett av verktøy utøver det en form for sensur ved å begrense den 

politiske diskursen og hva som blir politisk tenkelig (Bourdieu 1992: 172). 

Staten blir et «meta-felt» som påvirker andre underliggende felt blant annet gjennom 

metapraksis og metakapital. Metapraksis og metakapital er praksis og kapital innenfor staten som 

gjør seg gjeldene i underliggende felt. Inne på feltet kan makt mobiliseres og brukes til egen fordel 

(Leander 2008: 16, Bourdieu 1997: 106). Bourdieu hevder maktkampene og det politiske spill er 

blitt mer profesjonalisert og selvstyrende, og at kampene i stigende grad blir mer interne. Dette gjør 

at feltet blir avsondret fra befolkningen og de som står utenfor feltet. 

Til tross for at det politiske felt avhenger av andre underliggende felt, som eksempelvis 

samfunnet i forbindelse med nasjonalvalg, har det politiske felt stor grad av autonomi (Bourdieu 

2005: 33). Innad i feltet trekker Bourdieu spesielt frem nasjonalforsamlingen som en arena for 

meningskamper i den forstand ulike antagonistiske interesser argumenteres og medieres (Bourdieu 

1998: 90). Dette betyr at hvem som er i posisjon og hvem er i opposisjon har stor betydning for 

aktørenes plassering og maktkampene på feltet (Bourdieu 2005: 34). Dog er aktørene enige om 

feltets doxa og unnlater å utfordre feltets autonomi. Men «Fjernsynet vil i dette feltet ha virkninger 

som svarer til de det har i andre felter […]: det vil sette spørsmålstegn ved enhver rett til autonomi.» 

(Bourdieu 1998: 90, egen utheving). 
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2.3.2 Media i det journalistiske felt  
Det journalistiske felt ble konstituert i det 19. århundret i konkurransen mellom aviser som først og 

fremst produserte «nyheter, gjerne «sensasjonelle», og aviser som tilbød «kommentarer» hvor 

sistnevnte skilte seg fra førstnevnte i sin objektivitet. Feltet ble arenaen for motsetningen mellom to 

legitimeringsprinsipper: 1) anerkjennelsen av prinsipper og verdier og 2) anerkjennelsen fra størst 

mulig antall mottakere og inntekter. Det siste tilfellet belyser medias avhengighet av markedet og 

den økonomiske situasjonen (Bourdieu 1998: 100-101). I denne oppgaven forstås nyhetsmedia som 

en del av det journalistiske felt fordi media er en sfære for kulturell produksjon og en 

massemobiliserende informasjonskanal (ibid.: 91). Ettersom media forstås som en plattform for 

kulturell produksjon, bidrar media i den forstand til å «konsturere virkeligheten» sosialt (Couldry 

2003: 1). Til tross for at media konkurrerer med andre meningsbærende felt om å gjøre sitt syn 

gjeldende, argumenterer Hall 1980, Morely 1980 og Kellner 1995 i Couldry (2003: 1-2) for at 

media kun reproduserer ideologisk materiale originalt produsert andre steder. I den forstand er det 

nyttig å undersøke at media ikke blir gjenstand for symbolsk undertrykking, men isteden et godt 

redskap for direkte demokrati. 

På lik linje med andre felt, kan ikke media studeres isolert da feltet relaterer seg til mange 

andre sosiale felt. Både det politiske og det journalistiske felt står i et konkurranseforhold og 

forsøker å påvirke i forskjellige grad (Bourdieu 2005: 36, Bourdieu 1998: 11). Imidlertid er det den 

interne konkurransen i feltet og dominansforholdet som bestemmer feltets symbolske kapital og 

autonomi. Feltet er «underlagt markedets dom, i direkte form gjennom kunder og indirekte form 

gjennom seerbarometre (selv om statsstøtte kan sikre en viss uavhengighet i forhold til markedets 

umiddelbare tvang)» (Bourdieu 1998: 102). I tillegg må alt som publiseres i media gjennom en 

journalistisk seleksjonsprøve. Sensuren avisene utøver bestemmes av deres interesser, ofte uten at 

det selv er klar over det (ibid.: 66). Det er verdt å understreke at den interne kampen i feltet er 

preget av et dominansforhold mellom aktørene. Bourdieu hevder at jo høyere posisjon journalistene 

eller presseorganet har, og jo mer markedsavhengig presseorganet er, desto mer tilbøyelig er det til 

å gjøre «barometerkriterirer» gjeldene. Det vil si vurdere produksjon og publikasjon etter 

salgsverdi. De yngre og mindre etablerte journalistene, eller presseorganene, har større tendens til å 

sette yrkets, eller feltets, prinsipper og verdier først (ibid.: 102). Dette sikrer at det journalistiske felt 

frambringer og tvinger gjennom en helt bestemt oppfattelse av det politiske feltet, og at dette skjer 

grunnet det journalistiske feltets struktur og de spesifikke interessene presseorganene har (ibid.: 

117). 
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Den journalistiske verden er splittet og differensiert og i stand til å representere ulike 

meninger og tolkninger, eller gi disse mulighet til å komme til uttrykk. I et felt hvor det skapes 

kulturell produksjon er det en konstant ulikhet og dynamikk og feltet er i den forstand det motsatte 

av homogent, nemlig heteronomt (Benson 2006: 192). Dog er det paradoksalt at Bourdieu hevder 

konkurranse mellom aktører på det journalistiske felt er noe som langt fra fører til originalitet og 

mangfold, fordi det istedenfor har tendens til å fremme en uniformering av tilbudet (Bourdieu 1998: 

104). En uniformering av tilbudet bidrar jo nettopp til å fiksere produksjonen og bevare etablerte 

verdier. Dette betyr at noen aktører på feltet dominerer andre og gjør sitt syn på feltet gjeldende. På 

den måten kan det journalistiske felt frambringe og tvinge gjennom en helt bestemt oppfattelsen av 

andre meningsbærende felt, eksempelvis det politiske felt. Dette bestemmes av det journalistiske 

feltets struktur og aktørenes interesser, for ikke å nevne dominansforhold (ibid.: 117). 

Som nevnt tidligere, fokuserte Bourdieu selv i størst grad på kunst og litteratur som sub-felt 

for kulturell produksjon, og i mindre grad på storskala som massemedia. Hesmondhalgh (2006: 

217) kritiserer derfor Bourdieus teoretiske anvendelse på studier av massemedia. Blant annet hevder 

Bourdieu at det journalistiske felt har monopol på informasjonsområdet og dermed har kontroll over 

de store produksjons- og kommunikasjonsmidlene (Bourdieu 1998: 110). Gjennom disse 

kommunikasjonskanalene har feltet også monopol på å nå ut til alminnelige borgere og andre 

kulturprodusenter, og dermed en spesiell evne til å nå ut i det offentlige rom (ibid.: 64). 

Etableringen og utviklingen av sosiale media taler for eksempel imot Bourdieus argument. 

2.4 Operasjonalisering av Bourdieu 
Det er umulig å operasjonalisere praksis, felt og habitus i forkant av forskningen. Dette er fordi 

verktøyenes anvendelse bestemmes underveis i analysen. Imidlertid er det mulig å ta noen valg for å 

på best mulig måte kunne identifisere symbolsk makt og vold. Jeg har latt meg guide av Leanders 

(2008: 20) tre sentrale holdepunkter som er: 1) avgrense feltet, 2) bestemme nivået for habitus og 3) 

avgrense for å redusere kompleksitet.  

Basert på overnevnte prinsipper forventes det å komme fram til følgende funn: Feltet som 

studeres er det utenrikspolitiske mediefeltet. Feltet plasserer seg som del av det journalistiske feltet 

og innenfor maktfeltet, dog i en underordnet posisjon. På den måten vil det komme frem at staten 

påvirker underliggende felt gjennom en metapraksis. Posisjonene til aktørene på det 

utenrikspolitiske mediefeltet kan identifiseres ved hjelp av økonomisk kapital og habitus. Det som 

er på spill i feltet er befolkningens oppfatning av politiske beslutninger i den forstand media anses 
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som en formidlingskanal mellom staten og befolkningen. Økonomisk kapital gjør seg gjeldende 

fordi feltet ligger under en kommersiell logikk. Til tross for variasjoner inne på feltet er det 

dominante aktører som sørger for å gjøre sitt syn gjeldende og dette sier noe om feltets helhetlige 

rolle. Bourdieus analyseverktøy kan brukes til å si noe om hvorfor aktørene plasserer seg slik de 

gjør. 

3. Analysestrategi og metode 
Formålet med dette avsnittet er å redegjøre for oppgavens analysestrategiske forankring. 

Analysestrategi er det verktøyet som setter rammene for hvordan blikket på den sosiale verden 

formes og kondisjoneres fra egen posisjon i den sosiale verden. Med andre ord vil oppgavens 

teoretiske rammeverk som tar utgangspunkt i Bourdieus teori og konsepter forme og kondisjonere 

min forskerposisjon og mitt blikk. Derfor vil nedenstående analyse baserer seg på Bourdieus 

metodeverktøy praksis, felt, habitus og kapital. Med teorien som rammeverk kan jeg bruke den til å 

undersøke og tolke de empiriske resultatene.  

Bourdieu plasserer seg i en strukturalistisk tradisjon som kan føres tilbake til Marx og 

Durkheim. Hans sosiologiske arbeid tar utgangspunkt i ontologiske antakelser som hva eksiterer i 

verden. Det vil si antakelsen om at det finnes en eksisterende virkelighet uavhengig av den enkeltes 

bevissthet. Men med ontologiske antakelser som utgangspunkt er Bourdieu mest interessert i 

epistemologien. I sin forskning undersøkte han hvordan virkeligheten oppfattes og benyttet seg av 

de subjektive oppfattelsene som analytisk tilgang til å forstå det sosiale (Bourdieu og Wacquant 

1996: 24). Bourdieus bidrag til epistemologien har vært blant hans viktigste (Jenkins 1992: 176). 

Bourdieu selv forholder seg kritisk til metodologi fordi han mener teorien fastsetter rigide 

rammer for hva forskeren ser etter i det sosiale og på den måten «oppfører seg som en full mann 

som har mistet nøklene til hjemmet sitt og insisterer på å lete etter dem under nærmeste lyktestolpe 

fordi det er der det er mest lys» (Bourdieu og Wacquant 1996: 38-39). Dette taler for en pragmatisk 

tilnærming til Bourdieus metodeverktøy og understreker at det er lite hensiktsmessig å 

operasjonalisere praksis, felt og habitus i forkant av studiet. Disse tillater en relativt fri tolkning og 

anvendelse, men refleksivitet er viktig å være oppmerksom på (Leander 2008: 20, 23). 

Bourdieu spesielt opptatt av refleksivitet i egen forskning. I følge Bourdieu er det tre ting 

som kan ødelegge objektiviteten i forskning. Den første er forskerens opprinnelse og bakgrunn 

(kjønn, klasse, etnisitet etc). Det andre er forskerens posisjon i mikrokosmoset (akademia) og dette 
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sosiale rommets plassering i den overordnende sosiale maktstrukturen. Det tredje den 

intellektualiserende holdningen som får forskeren til å oppfatte verden som en forestilling hvor 

forskeren tolker snarere enn å finne en praktisk løsning på et konkret problem. Den siste vitner om 

viktigheten av å opprettholde en konstant kritisk holdning til de forutinntatte antakelsene en ser i 

verden, og distansere seg fra virkeligheten for å ikke redusere den praktiske logikk til den teoretiske 

logikk (Bourdieu og Wacquant 1996: 42-43).  

Det er viktig å være oppmerksom på egen refleksivitet og i den forstand verdt å nevne noen 

av mine personlige egenskaper og ellers andre forhold som kan være med på å forme forskningen. 

For det første, er jeg en norsk kvinne fra Oslo som har vært særlig eksponert for Aftenposten
1
 

gjennom oppveksten. Jeg har i liten grad blitt presentert for kritikkverdige forhold ved norsk 

utenrikspolitikk eller venstreorienterte synspunkter. Imidlertid betyr ikke dette at jeg nødvendigvis 

har en forutinntatt holdning til oppgavens problemfelt. Det har snarere gjort meg nysgjerrig på 

hvordan det differensierte nyhetslandskapet framstiller forhold ved samfunnet på forskjellig måte. 

For det andre, har jeg skrevet denne oppgaven i et fagsterkt akademisk miljø som studentstipendiat 

ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Her har jeg, gjennom utallige diskusjoner, tillagt meg 

en spørrende og til dels mer kritisk holdning til norsk utenrikspolitikk hvilket har motivert meg til å 

undersøke oppgavens tematikk nærmere. 

I forlengelse av refleksivitet vil jeg redegjøre for oppgavens reliabilitet før metoden 

presenteres. Begrepet reliabilitet kan knyttes opp mot pålitelighet og etterprøvbarhet (Grønmo 2004: 

242). For at denne oppgaven skal ha høy grad av reliabilitet har det vært viktig for meg detaljert å 

redegjøre for undersøkelsesdesignet og metoden. Videre er det nødvendig å sikre at kodingen og 

analysen av dataene ikke bærer preg av for mye skjønn. Dersom tilsvarende analyse og samme 

datautvalg gjennomføres av en annen i etterkant, skal resultatene være mest mulig like. Likevel kan 

mine egne erfaringer og perspektiv gjøre at fremtidig forskning med samme rammeverk resulterer i 

andre tolkinger og funn. For å styrke studiets etterprøvbarhet følger en detaljert redegjørelse av 

oppgavens metode og undersøkelsesdesign nedenunder. 

3.1 Oppgavens metode 
Jeg vil i denne oppgaven ta utgangspunkt i metodetriangulering for å oppnå et godt grunnlag for 

utvelgelse, kategorisering og tolkning av kilder som har direkte relevans for studiet. For å finne svar 

på oppgavens to problemstillinger har jeg benyttet meg av både kvalitativ og kvantitativ metode. 

                                            
1 Aftenposten inngår i oppgavens datautvalg 



23 

 

Første analyse tar utgangspunkt i kvalitativ metode og baserer seg på tidligere litterære bidrag som 

diskuterer norsk utenrikspolitisk praksis og konsensuskulturen. I tillegg undersøkes også tidligere 

forskning på medias rolle i utenrikspolitikken. Utvelgingen av enheter og informasjon har foregått 

underveis i prosessen og parallelt med analyse av data. Tekster som er relevant for oppgavens 

problemfelt utgjør datagrunnlaget. 

 Andre analyse baserer seg på selvstendig innhentet data og tar utgangspunkt i kvantitativ 

metode. Imidlertid kan ikke datamaterialet kun kategoriseres statistisk, da det har større verdi for 

oppgavens analyse å diskutere hva, hvorfor og hvordan det argumenters som det gjør. Derfor vil jeg 

i første omgang kvantifisere ved å kategorisere innholdet, og deretter tolke funnene kvalitativt. På 

den måten systematiseres empirien og analyseres både kvantitativt og kvalitativt. 

Bruk av kvantitativ innholdsanalyse har gjort det mulig å identifisere et bredt kildemateriale 

og tillatt meg å sile ut data som er irrelevant for oppgaven i et tidlig stadium. En underliggende 

ambisjon med metoden er å kunne analysere datamaterialet for å trekke slutninger om forhold 

utenfor tekstene som analyseres (Bratberg 2014: 84-85). 

Mikkel Fugl Eskjær og Rasmus Helles (2015: 10) definerer kvantitativ innholdsanalyse som 

en vitenskapelig metode for koding, kvantifisering og systematisk analyse av latent og manifest 

innhold, hvor metoden har som formål å belyse budskap, kontekst og kommunikasjonsprosesser 

ved hjelp av statistisk metode. Det er først når mange tekster danner grunnlag for datamaterialet at 

det kan påvises om en sak eller en kilde er over- eller underrepresentert eller på en eller annen måte 

utsatt for bias (ibid.: 16). Målet med innholdsanalyse er å tolke (med statistisk oppbakking) 

kommunikasjonsinnhold for å kunne avdekke en større sammenheng mellom medienes univers og 

den sosiale virkelighet. 

Metoden er et generelt verktøy til analyse av kommunikasjon. Kvantitativ innholdsanalyse 

kvantifiserer kommunikasjonsinnholdet ved å oversette budskap og kommunikasjon til koder. 

Dersom flere skal kode innholdet er det nødvendig å utarbeide en kodeinstruks slik at de som koder 

har like forutsetninger for å kategorisere innholdet (Grønmo 2004: 214). Dette har imidlertid ikke 

vært nødvendig for denne oppgaven, da jeg selv har kodet materialet. Kodingen har som formål å 

identifisere beregninger og generaliseringer. 
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For denne oppgaven vil det være særlig interessant å se om tema er gjenstand for offentlig 

debatt ved å undersøke hvordan og til hvilken grad tema diskuteres primært i lederartikler, men 

også i kronikker og debatter for å kunne si noe utover frekvensen og omfanget. Det er her kvalitativ 

metode igjen gjør seg gjeldende. Ettersom kvalitativ metode tillater meg å gå mer i dybden med 

innholdet har det vært mulig å kategorisere og analysere datautvalget og fastslå det verbale 

innholdet som er mer latent enn manifest betinget (Grønmo 2004: 180). I så måte kan empirien 

knyttes tettere opp til teorien og bidra til å svare på problemstillingene. Ettersom funn fra kvalitativ 

analyse gjør det mulig å sammenlikne dataens innhold vil det være mulig å si noe om mønstrene 

hos avisen (aktøren) og hvordan aktørene skiller seg fra hverandre. 

3.2 Oppgavens undersøkelsesdesign og datautvalg 
Jeg vil nå gjøre rede for fremgangsmåten som er brukt til innhentingen av essensielt data utover 

faglitteraturen. Materiale utover eksisterende faglitteratur har vært nødvendig for å kunne besvare 

hvilken rolle media har i forbindelse med beslutningen om militært engasjement i Syria. Eskjær og 

Helles (2015: 41) design av innholdsanalyse har vært en gjennomgående rettesnor for oppgaven. De 

identifiserer fire steg som hver bidrar til å organisere materialet metodisk. Det blir dermed en 

direkte kobling mellom problemfelt, empirisk materiale og analyse. Stegene er som følger; 1) 

problemformulering, 2) datautvelgelse, 3) koding og 4) analyse. Problemstilling nummer to danner 

grunnlaget for datautvelgelse og koding, og dette utgjør analysens referansepunkt. Datautvelgelse 

og koding vil redegjøres for i nedenstående avsnitt. 

3.2.1 Datautvelgelse 
Ettersom oppgavens empiri er avisartikler fra tradisjonelle media var det hensiktsmessig å benytte 

seg av Atekst. Atekst er et mediearkiv som gir tilgang til informasjon som ikke finnes digitalt på 

den originale opphavssiden. Atekst kan brukes som et research-verktøy for å finne fram til relevant 

kildemateriale. Portalen gir mulighet for å søke etter enkeltord i avisartikler, og til å avgrense i 

kilder og tidsrom (Retriever 2016). 

I fritekst-søket skrives de enkelte ordene det er ønskelig at artiklene skal inneholde. For å få 

et bredt og representativt utvalgt var det viktig å bruke flere søkeord slik at artikler som spesifikt 

omhandler, omtaler eller nevner Norges deltakelse i Syria ble inkludert i utvalget. Dette gjør meg i 

stand til å si noe generelt om landskapet og i tillegg sørge for at ikke relevant informasjon ble 

ekskludert. Jeg prøvde meg frem med ulike kombinasjoner og gjorde flere kontrollsøk før jeg 

bestemte meg for å gå for følgende fritekst; Syria AND Norge (styrker OR bidrag OR soldat*). 
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Dette søket ga meg adgang til avisartikler som omhandler Norge og Syria, og styrker eller bidrag 

eller soldat. Bak soldat er det trunkering. Trunkering betyr å søke med forkortet søkeord og brukes 

dersom ulike skrivemåter skal fanges opp. Formålet med trunkering bak ordet soldat var å også 

fange opp ordet soldater. Det var ikke nødvendig å bruke trunkering bak styrker da militærstyrker 

kun er flertall, eller bak bidrag da ordet ikke bøyes fra ubestemt entall til ubestemt flertall. 

Videre avgrenset jeg i kilder og tidsrom. Kildene er begrenset til ni aviser. Følgende kilder 

er valgt på bakgrunn av popularitet, geografisk plassering og utenrikspolitisk fokus 

(Mediebedriftenes Landsforening 2015, Aldridge 2016). Aftenposten, Verdens Gang (VG), 

Dagbladet, Dagens Næringsliv, Bergens Tidene, Dagsavisen, Klassekampen, Ny Tid og 

Morgenbladet utgjør oppgavens undersøkelsesobjekter. Ingen lokalaviser er med i utvalget da de 

som i størst grad har interesse for utenrikspolitikk er bosatt i storbyene (Narud et al. 2010: 342). 

Videre er det verdt å nevne at en forsideartikkel i en landsdekkende avis har langt større kulturell, 

sosial og politisk tyngde enn tilsvarende artikkel i en lokalavis. Derutover er også lederartikler 

viktig da de belyser avisens eget standpunkt og på den måten definerer en bestemt 

virkelighetsoppfattelse. 

Tidsrommet tar utgangspunkt i en klassisk tidslinje fra dagsorden ble satt til beslutningen ble 

fattet. Det spenner fra anmodning om ytterligere bidrag (03.12.2015) til beslutning om bidrag i 

Syria ble truffet (22.06.2016) og en måned i etterkant (til 22.07.2016) da det er tenkelig at mye av 

debatten kan ha forekommet i etterkant av beslutningen. Tidsrommet er derfor inndelt i tre perioder 

og vil bli redegjort for under.  

3.2.2 Utvalg 
Søket ga et treff på 426 artikler som fordelte seg på 1009 sider. Dette tilsvarer totalutvalget som er 

representativt for perioden. Det første jeg gjorde var å lese de mest relevante artiklene for å få en 

ide om hvordan materialet kunne kodes mest hensiktsmessig. Utvalget utgjorde 20 artikler. Disse 

ble karakterisert som mest relevant av Atekst selv i forhold til treff i søkeord. Etter å ha lest 

igjennom utvalget stilte jeg meg selv noen spørsmål: 1) Hvor ofte gjenforteller avisene hendelser fra 

Syria og hva havner på forsiden? 2) Hva forteller en lederartikkel oss og hvor ofte er tema oppe til 

debatt? 3) Hvem er avsenderen og hva betyr dette for sensur og artikkelens troverdighet? 4) 

Publiseres artikler som gir støtte eller kritikk til Norges bidrag? 5) Refereres det til norsk bidrag i 

Afghanistan og Libya? 6) Diskuteres funnene fra Norges offentlige utredning nr. 8 «En god alliert – 

Norge i Afghanistan 2001-2015 (Godal-utvalget)? 7) Balanserer Norges humanitære innsats i Syria 
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den militære? 8) Gir avisene direkte støtte eller kritikk til norsk utenrikspolitisk praksis? Disse 

spørsmålene dannet grunnlaget for koding og analyse og relaterer seg direkte på hver sin måte til å 

besvare problemstilling nummer to. Overnevnte spørsmål har gitt grunnlag for koding. Hvilke koder 

og variabler som ble utarbeidet redegjøres for ytterligere i avsnitt 3.2.3. Variablene står i forhold til 

nummeringen overfor. Funnene drøftes i kapittel seks. 

Videre tok jeg fatt på det totale utvalget på 426 artikler. Her kategoriserte jeg artiklene etter 

tid. Den første perioden er fra Norge fikk anmodning om ytterligere bidrag 3. desember 2015 til 

Regjeringens pressekonferanse 3. mai 2016 hvor den norske befolkningen ble informert om at 

Norge vil utvide sitt militære bidrag til bakkestyrker med base i Jordan. Den andre perioden er fra 

regjeringens pressekonferanse til beslutningen om militært engasjement i Syria som fant sted 22. 

juni. Den tredje perioden er fra beslutningen om militært engasjement og en måned ut for å sikre en 

buffersone med mulighet for offentlig debatt i etterkant av beslutningen. Alle artiklene ble 

skumlest, men innholdet ble ikke vurdert i første omgang. I denne fasen var det viktigst å velge 

vekk de artiklene som ikke skulle inngå i datasettet. Artiklene fordelte seg følgende: 

 

Periode 1: 98 relevante av 238 utvalgte  

Periode 2: 104 relevante av 142 utvalgte  

Periode 3: 30 relevante av 46 utvalgte  

Totalt: 228 relevante av 426 utvalgte  

 

Da jeg hadde utviklet variablene og foretok dybdelesing av hver og en artikkel ble jeg nødt 

til å modifisere utvalget og ekskludere enda flere artikler fra datasettet. Flertallet av artiklene som 

ble ekskludert fra datasettet lot seg ikke plassere etter variablene og ble derfor ansett som lite 

betydningsfulle for oppgaven. I tillegg ble også flere artikler som kun inneholdt faktabokser 

ekskludert fra datasettet. Nedenstående utvalg er datasettet oppgaven baserer seg på. Artiklene 

fordelte seg følgende:   

 

Periode 1: 59 artikler  

Periode 2: 78 artikler  

Periode 3: 25 artikler  

Totalt: 162 artikler 
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3.2.3 Koding av datautvalget 
Koding betyr kategoriseringer av innholdselementer i datautvalget (Eskjær og Helles 2015: 67). 

Kodeskjemaet
2

 er bygget opp logisk og systematisk fra det generelle til det spesifikke. 

Innholdsanalysen registrer tilstedeværelsen av innholdselementer som antas å kjennetegne 

kommunikasjonen. Disse egenskapene betegnes som variabler. Hver variabel har ulike verdier som 

innholdselementene kategoriseres etter (ibid.: 72). 

 

Datasettet er kodet etter følgende variabler og verdier: 

1. «News» (faktuell hendelse | forside) 

2. «Views» (leder | kronikk/debatt/kommentar) 

3. Avsender/kilde (politiker | forsker | interesseorganisasjon | journalist/alminnelig person) 

4. Beslutning om spesialstyrker i Syria
3
 (støtte | kritikk) 

5. Norges innsats i Syria (militær | humanitær) 

6. Referanse til tidligere militært engasjement (ja | nei) 

7. Referanse til Godal-evaluering (ja | nei) 

8. Utenrikspolitisk konsensuskultur (kritikk | støtte) 

 

Jeg har valgt å benytte meg av overnevnte variabler og verdier da jeg mener denne 

kategoriseringen av datamaterialet vil skape et godt grunnlag for analyse og diskusjon av 

problemfeltet. Kategorisering av data etter overnevnte koder gjør meg i stand til å identifisere 

ulikheter og fellestrekk mellom de forskjellige tekstelementene (Grønmo 2004: 179). Videre er det 

verdt å nevne at noen artikler vil ha større betydning for analysen og diskusjonene enn andre. Blant 

annet vil lederartikler og avisforsider vurderes mer inngående for å kunne si noe om avisens eget 

standpunkt. 

3.3 Metodiske begrensninger 
Det kunne vært nyttig for oppgaven å foreta observasjoner eller intervjuer av eksempelvis politiske 

redaktører, kritikere eller beslutningstakere, men jeg har valgt å forholde meg utelukkende til 

materiale som er tilgjengelig for offentligheten. Dette er fordi jeg mener en slik analyse vil skape de 

beste forutsetningene for å si noe om avisens prioriteringer, avisenes standpunkt og hva befolkingen 

                                            
2 Kodeskjema er vedlagt oppgaven 
3 Denne variabelen skal forstås som ytterligere bidrag (støtte | kritikk) i periode 1. 
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presenteres for. En analyse som kun baserer seg på offentlig materiale kan styrke studiets 

etterprøvbarhet. 

Videre er det ikke mulig å utelukke at deler av debatten kan ha foregått utenfor tradisjonelle 

medier. Antallet som benytter seg av digitale medier har økt. Blant annet bruker 80 prosent av 

nordmenn mobilen til å lese nyheter og her er det tenkelig at hovedoppslag trigger 

oppmerksomheten i større grad enn lederartikler. I tillegg har salget av aviser gått ned. I 2005 kjøpte 

nordmenn, i snitt, to aviser per dag. For 2015 var tallet 0,9 (Syvertsen 2017). Det er tenkelig at 

debatten omkring militært engasjement også har foregått på sosiale medier. I sosiale medier, 

spesielt, har terskelen for å engasjere seg potensielt blitt lavere da ytringer ikke skal gjennom 

redaksjonell sensur. Imidlertid kan dette også svekke debatten da det er tenkelig at mindre saklige 

argumenter lettere ytres og at feilaktige fakta enklere slår rot. Det at flere bruker sosiale media som 

informasjonskanal og plattform for debatt kan imidlertid skape et mer åpent og lett tilgjengelig 

ordskifte. 

4. Analyse 1: Norsk utenrikspolitisk konsensuskultur 
I denne analysen ønsker jeg å redegjøre for mekanismene i samfunnet som bidrar til å opprettholde 

norsk utenrikspolitisk konsensuskultur. Analysen tar utgangspunkt i den første problemstillingen 

som spør: Hva er norsk utenrikspolitisk konsensuskultur og hvordan gjør 

konsensussøkingspraksisen seg gjeldene? Det redegjøres for etableringen av DUUFK og den 

konsensussøkende praksisen denne ordningen tufter på, samt utfordringer ordningen har vært utsatt 

for den seneste tiden. Dernest vil eksisterende forskning på medias rolle i norsk utenrikspolitikk 

presenteres og kobles opp mot tidligere internasjonale operasjoner Norge har deltatt i. 

Analysen viser at den konsensussøkende praksisen som oppgaven utgår fra kommer til 

uttrykk i staten og derfor gjør seg gjeldene i andre felt. Den kan på den måten identifiseres som en 

metapraksis som strekker utover seg selv og påvirker andre underliggende praksiser. I den 

forbindelse føres norsk utenrikspolitikk og media sammen og skaper det utenrikspolitiske 

mediefeltet der utenrikspolitiske anliggende diskuteres for offentligheten. Det som er på spill i feltet 

er befolkningens oppfatning av politiske beslutninger i den forstand media anses som en 

formidlingskanal mellom staten og befolkningen. Dette gir grunnlag for å plassere feltet (som, i 

likhet med fjernsynet (Bourdieu 1998), kan sies å være et sub-felt i det journalistiske felt) innenfor i 

maktfeltet. Det politiske og journalistiske felt har til felles at de hevder å være meningsbærende for 
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den legitime sosiale orden og direkte underlagt markedets og samfunnets interesser og verdier 

(Bourdieu 2005: 36, Bourideu 1998: 111). Champagne (2005: 49) definerer det journalistiske feltet 

som;  

«[…] very powerful in its effects (which explain why some speak, a bit naively, of the press 

as the ‘fourth estate’), but, at the same time, by reason of this very power finds its operation 

strongly dominated and controlled by other fields, especially the economic and the 

political». 

Som sub-felt i det journalistiske felt blir det utenrikspolitiske mediefeltet underlagt 

markedets dom. I den forstand er økonomisk kapital på feltet viktigst å undersøke. Det kan 

argumenteres for at kulturell kapital vil spille en rolle, men for å unngå subjektiv synsing vil det 

være mer naturlig å gjøre en selvstendig analyse av dette. Det betyr at denne oppgaven avgrenser til 

kun å vurdere aktørenes økonomiske kapital. Økonomisk kapital sier noe om avisenes opplagstall. 

Flest opplag antas å korrelere med antall solgte eksemplarer som igjen sier noe om antall lesere i 

befolkingen. Dette gir muligheten for å identifisere symbolsk makt. 

Analysens funn viser at media har en reproduserende rolle fordi media fungerer som 

støttespiller og deltaker i den etablerte konsensussøkingspraksisen. Befolkningen presenteres 

følgelig for en naturliggjort ordning. Dette understøttes i noen grad av den eksisterende litteraturen i 

Norge. Tidligere undersøkelser av tilsvarende problemområde viser i hovedsak at den 

utenrikspolitiske praksisen i påfallende liten grad utfordres fra media.  

4.1 Utenrikspolitikk som en særlig sfære 
Da Norge ble selvstendig i 1905 ble utenrikspolitikk regnet for å være statens eksklusive domene 

(Leira 2013). Det eksisterte en internasjonal diskurs med forventninger om at stater sto samlet utad, 

og Norge så seg nødt til å følge denne spilleregelen (Løvold 2002: 112). Åpen uenighet ble regnet 

for å være et strategisk problem for landet og en trussel for Norges rolle i verden (Sjaastad 2006: 

19). Konsensus om utenrikspolitikken har fortsatt å være et regulerende ideal i norsk politikk (Leira 

2012). 

En institusjon som har kunnet sørge for enighet utad har derfor vært nødvendig. 

Institusjonen som sikrer praksisen for konsensussøking, og som i denne oppgaven omtales som 

DUUFK, ble etablert i 1923 og fikk navnet konstitusjons- og utenrikskomiteen. Alle 

utenrikspolitiske oppgaver ble underlagt den. Komitéens ansvarsområder er blant annet utenriks-, 



30 

 

sikkerhets- og forsvarspolitikk. Stortingets president, ordinære komitemedlemmer og alle 

partilederne utgjør komiteen (Berg og Gisle 2013). Med unntak av årene 1948-50 har ordningen, 

med noen få justeringer, bestått slik den var frem til i dag (Sjaastad 2006: 30).  

Institusjonens hovedoppgave er å etablerere en konsensussøkende praksis med mål om å 

skape enighet innenifra. Utenrikspolitikk skiller seg derfor fra andre politikkområder på grunn av 

nettopp denne praksisen. Konsensus, eller enighet utad, går dermed foran åpen kritikk og 

partipolitisk uenighet. Imidlertid oppstår ikke konsensus automatisk. Komitéen er konsulterende og 

har i oppgave å drøfte viktige sikkerhetspolitiske spørsmål før beslutninger fattes. Med andre ord 

har ikke organet kun passivt bidratt til å reprodusere utenrikspolitisk praksis, men ved hjelp av 

ulike praksiser og strategier også bidratt til å skape konsensus (Løvold 2002: 122). På den måten 

begrenser konsensusorienteringen partipolitiske motsetninger og rommet for motstridende 

argumenter trekkes ut av det offentlige rom. 

Følgelig er ikke Stortingets oppgave å føre konstitusjonell kontroll med regjeringen, men å 

støtte opp om regjeringens utenrikspolitiske kurs som konsulterende organ. Dette krever imidlertid 

fortrolige konsultasjonsordninger mellom regjering og storting hvilket skjer i møter i DUUFK. 

Grunnet fortrolige konsultasjoner som søker å forene partipolitisk uenighet og fremme enighet utad, 

er DUUFK lite synlig i det offentlige rom (Sjaastad 2006: 19). Dette betyr imidlertid ikke at 

praksisen kan sies å undergrave demokratiet, men den bidrar til å regulere og begrense offentlig 

diskusjon og debatt (ibid.: 21). Praksisen naturaliseres og denne karakteren vitner om at praksisen 

gjør staten til utøver av symbolsk makt. Ettersom praksisen setter begrensninger på offentlig 

diskusjon og debatt blir folket utsatt for symbolsk vold, uten at de selv er klar over det. De får ikke 

tilgang til den partipolitiske uenigheten og argumentene som inntas da komiteen er lukket.  

Imidlertid kan utenrikspolitiske anliggende også debatters utenfor DUUFK. 

Utenrikspolitiske plenumsdebatter foregår enten på initiativ fra regjeringen eller med forespørsel fra 

Stortinget. Redegjørelser som er basert på aktuelle situasjoner der norske militære styrker bidrar i 

utlandet forekommer ved nødvendighet. Alternativt foregår debatten etter muntlig redegjørelse fra 

utenriksministeren (Sjaastad 2006: 23). Regjeringens pressekonferanse av 3. mai 2016, hvor det 

norske styrkebidraget ble offentliggjort, ble springbrettet til plenumsdebatt og spørretime i 

Stortinget 11. mai. I ettertid, nærmere bestemt 15. november, redegjorde statsministeren for Norges 

bidrag og åpnet for debatt. Dette er dog de enste tilfellene det norske styrkebidraget har blitt 
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debattert offentlig i Stortinget
4

. Oppgavens data viser at det er omkring datoen for 

pressekonferansen at avisartiklene er konsentrert. I likhet med Bourdieus egen forskning på fransk 

mediemakt viser overnevnte funn at staten som metafelt dominerer. Med sine bestemmelser og 

inngrep i det journalistiske felt (via intervjuer og pressekonferanser) fastslår staten dagsorden og 

rangeringen av begivenheter tvinges på avisene (Bourdieu 1998: 99). Statens innehar i den forstand 

symbolsk makt. 

Til tross for at flere og flere engasjerer seg i internasjonale spørsmål, har ikke interessen for 

å delta i den utenrikspolitiske prosessen økt tilsvarende (Sjaastad 2006: 24). Vanligvis er det de ti til 

femten mest erfarne utenrikspolitikerne eller partilederen som deltar i debattene. Dette bekreftes 

også i begge tilfellene hvor styrkebidraget til Syria ble diskutert, da det i all hovedsak var 

partilederne som uttalte seg, i tillegg til forsvarsministeren, nestleder i Senterpartiet og to 

representanter fra henholdsvis Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet. Debattene muliggjør 

kritikk, og det er derfor ofte opposisjonen som etterlyser et mer fritt og åpent ordskifte. Det hender 

at stortingspolitikere kritiserer komiteen for dens angivelige hemmelighold og oppfordrer samtidig 

til en mer grundig og åpen diskusjon, særlig når det gjelder norsk krigsdeltakelse i internasjonale 

militære operasjoner. Dog er det en bred enighet om at Stortinget i plenum alene ikke fungerer som 

arena for offentlig kritikk av norsk utenrikspolitikk (Sjaastad 2006: 30). For å unngå misforståelser, 

kritikk og uenigheter er det konsensus om at mesteparten av de utenrikspolitiske debattene tas i 

DUUFK, og minst mulig i åpent Storting. 

4.2 Kritikk av praksis 
Til tross for konsensus om at utenrikspolitisk dissens skal tones ned i det offentlige rom, er det en 

ganske fremstående kritikk det er verdt å belyse. I begynnelsen av juni 2016 ble utredningen om 

Norges innsats i Afghanistan lagt frem. Utredningen refereres til som Godal-rapporten da lederen av 

utvalget heter Bjørn Tore Godal, tidligere norsk utenriksminister (1994-1997) og forsvarsminister 

(2000-2001). Rapporten tar for seg Norges bidrag i den amerikanskledede koalisjonen, og 

konkluderer med at Norge var en «god alliert». Tross en verdig innsats, er det flere lærdommer å ta 

med seg for fremtidig militær deltakelse. Blant annet anbefaler utvalget mer åpenhet og offentlig 

debatt omkring norsk militært engasjement (NOU nr. 8 2016: 202). «Utvalget mener […] en mer 

grunnleggende og kritisk debatt i offentligheten om den store internasjonale innsatsen i Afghanistan 

                                            
4 Søk i www.holderdeord.no som arkiverer taler fra Stortingssalen 
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og norske valg innenfor denne rammen, ville vært positivt både for offentligheten og for norske 

myndigheter.» (ibid.: 180). Videre står det at 

«Åpenhet er viktig, også om mindre heldige forhold, for å sikre en informert offentlig debatt 

og en politisk forankring i engasjementer. Dagens ordning med lukkede orienteringer for 

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité og bredere redegjørelser for Stortinget bør 

forbedres. En systematisk tilnærming vil også gi bedre grunnlag for en informert debatt.» 

(ibid.: 202).  

Sitatene viser at staten selv kritiserer sine praksiser og anmoder om forbedring av disse. Innenfor 

det politiske felt kan det bety at doxa utfordres fordi noen aktører forsøker å endre spillereglene på 

feltet ved å sette spørsmålstegn ved den etablerte praksis.  

Kritikken fordrer på kravet om økt offentliggjøring og åpen debatt. Selvfølgelig er det alltid 

en viss fare for at dersom utenrikspolitikken ikke representerer det bildet befolkningen selv har av 

landets utenrikspolitikk, kan den miste sin troverdighet. Derfor er det viktig at enhver regjering 

sikrer politisk støtte og forankring i opinionen for å opprettholde et militært engasjement (Kjølberg 

og Jeppesen 2001: 11). Med andre ord er det viktig for politikerne å sikre forankring i befolkningen 

slik at det ikke oppstår partipolitisk misnøye og manifest avstand mellom beslutningstaker og 

borger (Leira et al. 2007: 8, Sjaastad 2006: 35). I den forbindelse har partiledere trolig blitt kritisert 

for å støtte opp om den utenrikspolitiske enigheten framfor å markere partiets prinsipielle 

standpunkt, og dette gjelder særlig NATO-kritikere som Sosialistisk Venstreparti (Leira et al. 2007: 

33, Sjaastad 2006: 31). I forbindelse med militært bidrag i Syria har Sosialistisk Venstreparti 

kritisert beslutningen. Senterpartiet og Venstre har også sluttet seg til opposisjonen (Ege og Skevik 

2016). 

4.3 Konsensussøking som metapraksis 
«Så lenge ordningen med komiteen fungerer som den skal, og alt går som ‘normalt’, virker den 

nærmest usynlig – den fremstår om en ‘naturlig’ ordning» (Sjaastad 2006: 33).  

Imidlertid utfordres komiteens konsultasjons-praksis og feltets doxa på grunn av den økende 

samfunnsdemokratiseringen og ønsket om mer offentlighet, innsyn og åpenhet. Ofte er det media 

som tar den granskende rollen og søker å utfordre etablerte praksiser, men når det gjelder medias 

utenrikspoliske praksis viser tidligere analyser at media viker den samfunnskritiske rollen. Eggen et 

al. (2015) sin studie med tittelen «Utenriksredaktør Støre: Medienes bidrag til underskudd på norsk 
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utenrikspolitisk debatt» bekrefter at utenrikspolitikk behandles som et særlig felt av media. Det 

undersøkes hvordan Jonas Gahr Støre, nåværende partileder i Arbeiderpartiet, ble framstilt i media 

som henholdsvis helseminister (2012-2013) og utenriksminister (2005-2012). Funnene tyder på at 

myndighetsrepresentanter med ansvar for utenrikspolitikk møtes av pressen på en annen måte enn 

andre myndighetsrepresentanter. Studien konkluderer med at media gir Støre muligheten til å 

fremstå som ekspert i større grad som utenriksminister enn som helseminister. 

Her kan det trekkes en parallell til Bourdieus tolkning av statens dominans hvor dens praksis 

former praksiser i andre felt. Konsensussøkingen i DUUFK setter begrensninger på åpen og 

offentlig debatt grunnet sine fortrolige forhandlinger og lukkende møter. I den forstand begrenses 

medias praksis og mulighetsrom ved at argumenter og partipolitiske handlinger tones ned og tas ut 

av det offentlige rom. På lik linje med at partipolitikk tones ned i DUUFK, finnes det også tilfeller 

hvor offentlige motstandere av norsk utenrikspolitikk inviteres inn i lukkede møter for å diskutere 

fremtidige veivalg for Norge (jf. Refleksprosjektet under Støre i 2009 og Veivalg under Brende 

2016). Argumentet her er at slik inklusjon ikke vil forandre politikken, men kan virke 

«avvæpnende» på meningsmotstandere (Gravdal 2010). 

Begrepet metapraksis kan brukes om praksiser som strukturerer og betinger andre praksiser 

(Leander 2008: 16). Som vist over foregår konsensussøkning omkring norsk utenrikspolitikk på 

flere områder. Derfor kan konsensussøkingspraksisen forstås som en metapraksis hvor staten som 

metafelt former praksiser i andre underliggende felt (Leander 2008: 16). Fordi staten er 

toneangivende for andre felt blir media i den forstand dominert av den etablerte praksisen for 

konsensussøking og en mekanisme som bidrar til å opprettholde det etablerte forholdet, istedenfor å 

utfordre det. 

Dette betyr at komiteen innehar en «ordensmakt» i norsk utenrikspolitikk og i den forstand 

bidrar til å befeste den konsensusskapende praksis også utover seg selv. Den politiske prosessen 

ivaretar dermed utenrikspolitikkens spilleregler, eller doxa, og det stilles i liten grad spørsmål ved 

ordningen, og med unntak av Godal-rapporten underkastes den ei heller mange kritiske 

undersøkelser. I denne sammenheng refererer doxa til enighet om enkelte styrende prinsipper og 

enighet om at forvaltningen i seg selv bør baseres på enighet. Den utenrikspolitiske journalistikken 

har, med andre ord en tendens til å fungere som en kommunikativ forlengelse av utenrikspolitikkens 

doxa, både ved å være tradisjonelt forvaltende og ved å være innforstått med dominerende utsyn og 

vurderinger (Thune et al. 2006: 217). Dette er motstridene med medias rolle som kritisk 
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samfunnsaktør, men lar seg forklare med Bourdieus teori da staten som overordnet felt er 

toneangivende for mediefeltet. 

4.4 Media som deltakende aktør 
Thune et al. (2006: 214) trekker et skille mellom to grener innenfor utenriks journalistikken. Den 

ene grenen er utenlandsjournalistikk som tilsvarer formidling av nyhetsstoff fra utlandet til det 

nasjonale publikumet. Faktuelle hendelser som bombing av sykehus i Syria, skuddveksling i 

Raqqah og demonstrasjoner i Damaskus vil for eksempel falle inn under denne kategorien. Den 

andre grenen kalles utenrikspolitisk journalistikk. Denne delen er direkte rettet mot nasjonale 

utenrikspolitiske beslutningsprosesser, veivalg og prioriteringer. 

I Norge eksisterer det en relativt svak tradisjon for utenrikspolitisk journalistikk som praksis. 

Det er primært to grunner til det. For det første faller ofte ansvarsområdet mellom flere stoler 

(Thune et al. 2006: 214, Ali 2016: 113). For det andre er det mer vanlig at nyhetsredaksjonene 

dekker saker som omhandler Norge som en humanitær utenrikspolitisk aktør. Dette gjør seg også 

gjeldende i oppgavens datautvalg hvor et betydelig antall artikler konsentrerte seg rundt 

giverlandskonferansen til Syria og nabolandene i London i februar, hvilket Norge tok initiativ til. 

Sakene som viser Norge som en militær utenrikspolitisk aktør blir satt i skyggen.  

Thune et al. (2006: 210-211) har studert hvordan norske medier forholder seg til offisielle 

utenrikspolitiske prioriteringer og strategiske veivalg. De interesserer seg for norsk 

utenriksjournalistikk som praksis når det gjelder kjerneområder i utenrikspolitikken slik som 

allianseknytning og norsk sikkerhetspolitikk. Thune et al. sin forskning konkluderer med at norske 

nyhetsmedier først og fremst fungerer som en kanaliserende aktør som formidler og vektlegger 

politiske argumenter som allerede er formulert av politikere og faktiske utøvere av 

utenrikspolitikken. De identifiserer to grunner som årsak til medias rolle. Den første har å gjøre med 

den politiske konsensussøkingen. Konsensusorienteringen begrenser muligheten for å bedrive 

kritisk utenriksjournalistikk fordi konsultasjonene i DUUFK er hemmelige og partipolitisk dissens 

blir mindre tilgjengelig ved at det løftes ut av det offentlige rom. Den andre er medias selvjustis 

som underbygges av forskningstradisjonen Bennett (1990) forsvarer. Denne tradisjonen ble 

introdusert innledningsvis som «the manufacturing consent» og hevder nyhetsmediene unnlater å 

inkludere ikke-offisielle røster, slik som opinionen, med mindre deres ytringer allerede er uttrykt 

innenfor offisielle kilder. Dette betyr at nyhetsmedia i all hovedsak reproduserer argumentene til 

offisielle kilder (Bennett 1990: 106).  
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Imidlertid underspilles det ofte i denne forskningstradisjonen hvordan media konkret bidrar 

til å opprettholde og styrke konsensus fordi medias egen agens faller delvis bort. Dersom det hadde 

vært stor grad av selvjustis ville det kunne forventes en uniformering av tilbudet. Media er ikke kun 

kanaliserende aktør, men deltakende i konsensusproduksjonen i så måte at media både produserer 

og forsvarer den etablerte utenrikspolitiske tradisjonen. Som produsent og forsvarer bidrar media 

aktivt til å reprodusere dagens ordning ved å naturalisere den og blir i den forstand utøver av 

symbolsk makt. Konsensussøking som den dominerende praksisen i norsk utenrikspolitikk og 

medias videreføring av denne vitner om en kobling mellom staten og media i det praksisen som 

ligger innenfor staten manifesterer seg også i media. Dette underbygges videre med tidligere 

forskning av medias dekning av norsk militært bidrag i foregående internasjonale operasjoner. 

4.5 Medias rolle i tidligere militære operasjoner 
De siste årene har media i økende grad vist interesse for internasjonale saker. Likevel er 

presselosjen i Stortinget som regel tom når det diskuteres utenrikspolitikk. Imidlertid oppstår det 

lettere støy og kritikk dersom sakene i utgangspunktet er omstridte (Sjaastad 2006: 24). I den 

forbindelse vil en kortfattet gjennomgang av medias rolle i forbindelse med norsk deltakelse i 

tidligere internasjonale militære operasjoner presenteres, før det empiriske materialet denne 

oppgaven baserer seg på analyseres i neste kapittel.  

I forbindelse med Norges militære engasjement i Afghanistan var det var svært liten 

offentlig debatt og begrenset oppmerksomhet fra de fleste nyhetsmediene (Eide og Ottosen 2002: 

8). Den stortingspolitiske konsensusen svekket avisredaksjonenes arbeid og vanskeliggjorde kritisk 

utenrikspolitisk journalistisk (Santos-Nedrelid 2013: 61). Thune et al. (2006: 221) identifiserer et 

liknende tilfelle i forbindelse med medias dekning av norsk bidrag til Irak i 2003. Hovedfunnet er at  

«Medienes kritiske dekning følger den politiske diskusjonen og er initiert av offisielle kilder, 

i liten grad av mediene selv. Den kritiske mediedekningen for alle de undersøkte mediene 

[Dagbladet, VG, Aftenposten og Bergens Tidene i tidsrommet 04.2003 – 06. 2004] er også 

påfallende ensartet.» 

Resultatene viser at medias interesse forsvant hver gang det ikke var en kritisk opposisjon i 

forbindelse med Norges bidrag til Irak. Som politisk aktør fremsto norske medier som et 

kanaliserende medium snarere enn en selvstendig produsent av politisk innflytelse (Thune et al. 

2006: 223). Også i forbindelse med Norges militære engasjement i Libya forholdt media seg 
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passive og lite kritiske til beslutningen. Aftenposten ga beslutningen full støtte (Ottosen et al. 2013). 

Utover dette ble den støttet av et samlet medie-Norge og avisenes lederskribenter omtalte 

beslutningen om å sende seks F-16 fly med «letthet» (Tvedt 2015: 205, 207). Nevneverdig er det 

også at Norges rolle i Libya var underrepresentert i nasjonalt media (Ottosen og Øvrebø 2016: 63). 

4.6 Det utenrikspolitiske mediefeltets generelle karakter 
Overnevnte funn viser at norsk media har en tendens til å fungere som en forlengelse av den 

utenrikspolitiske praksisen og bidra til å reprodusere utenrikspolitikkens konsensuslogikk. Ettersom 

det utenrikspolitiske ordskiftet i media er mindre konfronterende bidrar dette til å forsterke 

inntrykket av bred konsensus (Eggen et al. 2015: 4). Den dominante som er staten, og den 

konsensussøkende praksisen gjør seg gjeldende som en metapraksis som slår ned i det 

utenrikspolitiske mediefeltet. På den måten blir media deltakende i reproduksjonen ved å 

naturliggjøre det etablerte forholdet. Det utenrikspolitiske mediefeltet plasserer seg som et sub-felt i 

det journalistiske felt hvor media omtaler statens utenrikspolitikk. Nyhetsmedier/aviser er aktørene 

på feltet og de henvender seg til segmenter i befolkningen gjennom masseproduksjon. Derfor er det 

konkurranse om befolkningens oppfatning av utenrikspolitikken som står på spill i feltet da media 

anses som en formidlingskanal mellom staten og befolkningen. 

Videre vil neste analyse-kapittel ta for seg oppgavens primærkilder og undersøke medias 

rolle i Syria-beslutningen. Bourdieus feltteori brukes som utgangspunkt til å undersøke hvordan 

media som mekanisme er deltakende aktør i opprettholdelsen og videreføringen av 

konsensuspraksisen. Bourdieus begreper åpner opp for muligheten til å observere metapraksisen og 

hvordan den kommer til uttrykk i media. Det undersøkes hvordan aktørene på feltet forholder seg til 

beslutningen om Syria-bidrag, hvordan aktørene plasserer seg i forhold til hverandre og hvordan 

dominansforholdet på feltet gjør at feltet som helhet tar en deltakende støttespillerrolle i den 

utenrikspolitiske konsensussøkingen. Aktørenes habitus og økonomisk kapital brukes som 

konsepter for å identifisere aktørens roller på feltet. Habitus sier noe om hvordan aktørene oppfatter 

verden og hvordan de plasserer seg på feltet. Dette betyr at det er variasjoner blant aktørene både i 

forhold til habitus og økonomisk kapital. Økonomisk kapital sier noe om avisenes opplagstall og 

hvor mange i befolkningen som presenteres for avisens standpunkt. Da de aktørene som har mest 

økonomisk kapital gir støtte til beslutningen blir flere mennesker presentert for en naturalisering av 

beslutningen. Neste kapittel presenterer Norges beslutning om militært bidrag i korte trekk før de 

empiriske dataene analysers i kapittel seks. 
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5. Bakgrunn– Norsk militært engasjement i kampen mot IS 
Da denne oppgaven bruker beslutningen om militært engasjement i Syria for å undersøke medias 

rolle i norsk utenrikspolitikk vil jeg kort redegjøre for hvem Norge kjemper sammen med og imot, 

hvor og hvilket omfang bidraget har.   

5.1 Den Islamske stat 
FNs sikkerhetsråd har i resolusjon 2249 av 20. november 2015 fastslått at IS utgjør en global og 

ekstraordinær trussel mot internasjonal fred og sikkerhet (S/RES/2249 (2015)). Resolusjonen har 

pålagt alle medlemsland å vurdere en styrket kamp mot IS i Irak og Syria, men ikke autorisert 

maktbruk. Resolusjonen fastslår at alle land har rett på kollektivt internasjonalt selvforsvar mot IS 

(Møller 2015). 

«Operation Inherent Resolve» er navnet på den amerikanskledede flernasjonale militære 

operasjonen mot IS i Irak og Syria, iverksatt fra august 2014. En rekke land har sluttet seg til 

koalisjonen; enten med militære styrkebidrag eller militært materiell, eller med økonomisk, 

humanitær eller politisk støtte. Operasjonen utføres i hovedsak med luftangrep, støttet fra 

marinefartøy, og med mindre bakkestyrker. Sistnevnte er satt inn for å sørge for opplæring av 

henholdsvis irakiske og kurdiske militsstyrker i Irak og syriske opprørsgrupper i Syria. Norge bidrar 

med trening, rådgivning og operativ støtte til styrker både i Irak og Syria (Leraand 2016).  

5.2 Bidrag til Irak 
I 2014 anmodet Irak Norge om bistand til å forsvare seg mot angrep utført av IS på irakisk 

territorium. Norge bistår med 120 personell med formål om å bistå den irakiske hæren og kurdiske 

soldater med opplæring og trening. Styrkene er utplassert ved et treningssenter i Erbil og i Baghdad-

området. Mandatet for dagens styrkebidrag vil vare frem til mars 2017 (Regjeringen 2014). Norges 

forsvarsminister Ine Eriksen Søreiede understrekte at formålet med bidraget er å styrke Iraks egen 

evne til å ivareta landets sikkerhet (Regjeringen 2016a). Norges deltakelse i Irak er i samsvar mede 

FN-paktens artikkel 51 og irakisk samtykke til maktanvendelse på irakisk territorium (UD 2016). 

5.3 Bidrag til Syria 
I mai 2016 offentliggjorde regjeringen

5
 ved Norges Statsminister Erna Solberg, Utenriksminister 

Børge Brende og Forsvarsminister Ine Eriksen Søreiede, på en pressekonferanse, at Norge vil 

utvide det militære bidraget i kampen mot IS (Regjeringen 2016c). Norges utvidede militære 

                                            
5 Regjeringen utgår av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). Med støtte fra Venstre (V) og Kristelig 

Folkeparti (KrF) er det parlamentarisk flertall. Senterpartiet (Sp), Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk 

Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) er i opposisjon.  
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engasjement består av 60 spesialstyrker som vil bidra med trening, rådgivning og operativ støtte til 

lokale syriske grupper som kjemper mot IS. De norske styrkene vil ha base i Jordan (ibid.). Hvilke 

grupper de norske spesialstyrkene skal samarbeide med et ikke offentligjort (Ege og Skevik 2016). 

På pressekonferansen ble det opplyst om at dersom det var nødvendig å utvide operasjonskonseptet 

fordi situasjonen tilsa det, ville Stortinget bli konsultert. En slik konsultasjon var forventet å holdes 

høsten samme år.  

22. juni 2016 gav Stortinget sitt samtykke til å sende norske styrker inn i Syria. Saken ble 

behandlet i DUUFK hvor partilederne vedtok å utvide mandatet. Dette betyr at operasjonskonseptet 

ble utviklet slik at norske styrker kan trene, rådgi og gi operativ støtte til lokale grupper på syrisk 

territorium (Regjeringen 2016b). 

Det som skiller det norske bidraget i Syria fra bidraget i Irak baserer seg på det folkerettslige 

mandatet. Den irakiske regjeringen bad eksplisitt om Norges hjelp, men den syriske Assad-

regjeringen har ikke gjort det, og snarere fordømt Norges initiativ (Kristiansen, Bentzrød og Kagge 

2016). Resolusjon 2249 utgjør ikke et selvstendig grunnlag for maktbruk i Syria, men understøtter 

at det er folkerettslig grunnlag for maktbruk i Syria hvis basert på forsvar av Irak (UD 2016). Det er 

dette Norge legitimerer sin beslutning om bidrag med. I en pressemelding fra Norges 

utenriksdepartement heter det 

 

«Det legges likevel til grunn at selvforsvar mot ikke-statlige aktører som opererer fra en 

annen stats territorium, er tillatt, uten den angjeldende statens samtykke, i visse særlige 

tilfeller hvor nasjonalstaten er uvillig eller ikke i stand til å hindre angrepene, og hvor 

angrepene er av særlig omfattende og alvorlig karakter» (UD 2016). 

 

Hovedformålet med denne oppgaven er ikke å vurdere det folkerettslige grunnlaget, ei heller 

å belyse faktum at Norge nå er tilstede i den syriske borgerkrigen hvor de støtter syriske 

opposisjonsstyrker som kjemper mot IS uten invitasjon fra landets myndigheter. Snarere er 

oppgaven motivert av kritikk av forhastede beslutninger, hemmeligholdelse og konsensus i 

forbindelse med tidligere militært engasjement, og svak offentlig debatt og medias 

handlingslammelse (Tvedt 2015, Thune et al. 2006, NOU nr. 8 2016). Denne oppgaven søker derfor 

å finne svar på hvordan beslutningen om ytterligere bidrag i koalisjonen mot IS behandles i media. 

Debatten omkring militært engasjement i Syria undersøkes både i for- og etterkant av beslutningen 
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om ytterligere bidrag. Etter å ha analysert norsk utenrikspolitisk konsensuskultur og medias rolle i 

forbindelse med tidligere norsk militært engasjement er målet for neste kapittel å finne svar på 

hvordan de ulike medie-aktørene framstiller beslutningen og hvilket standpunkt de tar, hvordan 

aktørene plasserer seg i forhold til hverandre og hvilke aktører som har mulighet til å dominere 

feltet. 

6. Analyse 2: Media som støttespiller i utenrikspolitikken 
Dette kapittelet er en feltanalyse av det utenrikspolitiske mediefeltet. I den forbindelse 

dybdeanalyseres norske mediers omtale av Norges bidrag til Syria slik det presenteres gjennom 

lederartikler og avisforsider. En lederartikkel er en redaksjonell kommentar der avisen gir uttrykk 

for sitt syn og standpunkt. Lederartikkelen sier noe om hvilket ståsted avisen har og hvordan avisen 

plasserer seg i forhold til andre. Videre sier en forside noe om avisens prioritering av saker hvilket 

er med på å belyse avisens standpunkt. Jeg støtter meg til sitater fra de ulike lederartiklene, og 

overskrifter fra avisforsider, for å kunne si noe om aktørens habitus. I tillegg til å vurdere sitater sier 

også avisenes ideologiske orientering eller nedslagsfelt noe om aktørenes habitus ettersom 

oppfattelsen er bestemmende for aktørenes handling. For å kunne plassere aktørene på feltet vil 

aktørenes habitus kombineres med deres økonomiske ressurser. De avisene som har størst opplag 

har flest antall solgte eksemplarer og dermed størst antall lesere i befolkingen. Avisenes opplagstall 

vil av den grunn brukes som materiale til å identifisere økonomisk kapital. Ettersom det 

journalistiske felt ligger under en kommersiell logikk ser jeg det som mest hensiktsmessig å ta 

utgangspunkt i økonomisk kapital. I tillegg er økonomisk kapital rent statistisk den enkleste 

kapitalformen å måle. Imidlertid er det viktig å understreke at det ville vært en styrke for analysen 

dersom kulturell kapital også ble vurdert. For å unngå subjektiv synsing, ville en slik vurdering ha 

nødvendiggjort en egen analyse. 

Innledende strukturering av datamaterialet oppgaven baserer seg på fordelte seg på tre 

perioder. Å videreføre tredelingen fra metode-kapittelet i analysen ville innebære å påtvinge 

dataene i analysen en variasjon som datamaterialet ikke gir grunnlag for. Derfor er det mer 

hensiktsmessig å dele datamaterialet inn i to perioder. En todeling av datamaterialet tillater meg å 

sammenlikne funn fra de ulike periodene på en mer effektiv måte. Beslutningen om bidrag i Jordan 

med potensiell utvidelse til Syria av 3. mai 2016 står som skjæringspunktet. Første del av analysen 

tar for seg lederartikler og forsider fra USAs anmodning om ytterligere bidrag av 3. desember 2015 
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til 3. mai 2016, og andre del av analysen ser på perioden fra 3. mai til 22. juli, hvor beslutningen om 

utvidet bidrag til Syria plasserer seg. 

Tredje del av analysen diskuterer og drøfter funnene fra disse to periodene. Her vil jeg 

identifisere posisjonene på feltet, og analysere forholdet mellom aktørene. Dominansforholdet inne 

på feltet viser at de aktørene med mest økonomisk kapital dominerer de mindre ressurssterke 

aktørene. Da de økonomisk sterke aktørene gir beslutningen om Syria-bidrag støtte er det deres syn 

som gjør seg gjeldende for feltet.  

Videre vil de ulike variablene og deres tilhørende verdier, som ble presentert i metode-

kapittelet, brukes for å kunne si noe mer generelt om feltets helhetlige karakter. Som vist i kapittel 

fire har staten, med sin status som metafelt, evnen til å påvirke andre felt gjennom metapraksis. Det 

fremkommer av analysen at denne praksisen, som i oppgaven brukes om konsensussøking, gjør seg 

gjeldende også i det utenrikspolitiske mediefeltet. Avisene Klassekampen og Dagsavisen er unntak, 

da de kritiserer i begge perioder og gir ikke etter for konsensuskulturen som forener uenighet i 

etterkant av beslutning. Imidlertid gir aktørene med mest økonomisk kapital beslutningen støtte. 

Dette betyr at media tar rollen som støttespiller hvilket gjør at konsensuskulturen forsterkes med 

forankring i befolkningen. Media blir i den forstand utøver av symbolsk makt fordi media bidrar til 

å reprodusere konsensuspraksisen. 

6.1 Avisenes kapital og orientering 
Ettersom feltet ligger under den kommersielle logikk er det mest hensiktsmessig for analysen å 

identifisere de ulike aktørens økonomiske kapital. Her støtter jeg meg til Bourdieus konsepter for å 

si noe om aktørenes posisjon. I boken «Om fjernsynet» skriver Bourdieu utdypende om fjernsynet i 

det journalistiske felt. Han skriver blant annet at hvilken posisjon aktørene har i feltet avhenger av 

hvilken spesifikk makt aktørens presseorgan har. Dette «måles i hvilken økonomisk styrke, hvilke 

markedsandeler samt hvilken symbolsk styrke (men det er vanskeligere å måle) […] organet har.» 

(Bourdieu 1998: 56-57). Konkurransen mellom aktørene er ikke kun økonomisk, men forblir 

underlagt den tvangen som er knyttet opp til posisjonen presseorganet har i det økonomiske 

styrkeforholdet (ibid.).  

Avisenes opplagstall presenteres i tabellen nedenfor. Opplagstall sier noe om avisenes 

økonomiske styrke og deres markedsandel. De som har størst opplag har flest antall solgte 

eksemplarer og følgelig flest lesere i befolkingen. Dette er hovedargumentet for å bruke økonomisk 
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kapital som rådende i feltet. Bruk av økonomisk kapital kan i videre betydning brukes for å 

identifisere symbolsk vold. Avisen kan være en mekanisme som ved å presentere en bestemt 

virkelighetsoppfatning eller -forståelse utøve symbolsk vold på befolkningen. Symbolsk vold 

oppfattes ikke som maktutøvelse fordi den oppfattes som legitim både fra avisen og leserne, uten at 

partene er fullstendig klar over at symbolsk maktutøvelse faktisk foregår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Netto opplag 2015 per avis (Kilde: Mediebedriftene 2016b) 

 

Før avisenes opplag presenteres i kontekst er det verdt å nevne at deres orientering (hvis 

kjent) også vil identifiseres i nedenstående avsnitt. Dette er fordi det er med på å belyse aktørenes 

habitus utover det som gjøres gjennom sitater fra lederartikler nedenunder. Til tross for at det 

skjedde en avpolitisering av norske aviser på 1980-tallet, kommer det frem at den historisk 

partipolitiske forankringen fortsatt gjør seg gjeldene på noen områder. 

Aftenposten med et opplag på 211 769 er Norges største avis. Tidligere har avisen hatt 

forankring på høyresiden i norsk politikk, men avisen regnes i dag for å være nøytral. VG med et 

opplag på 112 716 er Norges nest største avis og landets største løssalgsavis. VG definerer seg som 

partipolitisk uavhengig, men regnes gjerne for å være mer konservativ enn sin konkurrent 

Dagbladet (Pettersen 2016a). Dagens Næringsliv med 74 629 oppslag er Norges tredje største avis. 

Avisen fokuserer i hovedsak på økonomi og næringsliv, men også politikk og samfunn. Dagbladet 

med et opplag på 71 514 er, sammen med VG, en av de to riksdekkende løssalgsavisene. Avisen har 

tradisjon for å være en liberal avis med dels radikale standpunkter i enkeltsaker (ibid.). Bergens 

Tidene med et opplag på 70 220 er den største avisen utenfor Oslo og den femte største på 

landsbasis. Bergens Tidene er eid av Schibsted, som også eier Aftenposten og VG (Pettersen 

2016b). Morgenbladet er datautvalgets eneste ukeavis. Avisen har et opplag på 29 046. Avisen er en 

Avis Netto opplag 2015 

Aftenposten 211 769 

VG 112 716 

Dagens Næringsliv 74 629 

Dagbladet 71 514 

Bergens Tidene 70 220 

Morgenbladet 29 046 

Klassekampen 21 648 

Dagsavisen 20 497 

Ny Tid Tall mangler 
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uavhengig kultur- og kommentaravis eid av stiftelsen Fritt Ord som har en visjon om å verne om og 

fremme ytringsfriheten og bidra til en demokratisk samfunnsutvikling. Klassekampen med et 

opplag på 21 648 karakteriserer seg selv som «venstresidens dagsavis» regnes for å være et talerør 

for den venstreorienterte siden av partiskalaen. Avisen Ny Tid er av internasjonal orientering og 

karakteriserer seg selv som en sosialliberal avis med en «økonomisk anarkistisk grunntone i spennet 

mellom frihet og liberalisme». Det finnes ikke opplagsstatistikk for Ny Tid da oversikten over 

avisenes netto opplag kun inneholder aviser som kommer ut minst én gang i uken. Ny Tid kommer 

ut som månedsavis og vedlegges også Klassekampen. Dagsavisens netto opplag er på 20 497 og er 

utvalgets minste avis regnet ut fra opplagstall. Dagsavisen var frem til 1991 tilknyttet 

arbeiderbevegelsen, og selv om avisen har beholdt en sosialistisk grunnholdning er avisen i dag 

uavhengig (Pettersen 2016c). Selv omtaler avisen seg som ‘modig, seriøs og engasjert’ (Dagsavisen 

2016).   

Som nevnt innledningsvis ligger feltet, som del av det journalistiske feltet, under en 

kommersiell logikk der økonomisk kapital er rådende (Bourdieu 1998: 74). Opplaget sees i denne 

oppgaven i sammenheng med Bourdieus analyse av det journalistiske felt hvor han hevder 

«barometermentaliteten», det vil si seertall og meningsmålinger, fungerer som verktøy for å måle 

journalistisk suksess (Bourdieu 1998: 73). Det er verdt å påpeke at de tre avisene med minst 

økonomisk kapital, Morgenbladet, Klassekampen og Dagsavisen mottar pressestøtte fra staten.  

Grunnleggende radikal eller konservativ orientering basert på ideologi fastsetter en spesiell 

måte å se og oppfatte verden fra. På den måten er det ikke uventet at aktørenes habitus kommer til 

uttrykk i avisens holdning til oppgavens problemfelt. Avisens habitus påvirker hva avisen ønsker å 

rette oppmerksomheten mot og hvordan den stiller seg til beslutningen om ytterligere bidrag, hvilke 

artikler som publiseres, hvem som kommer til orde og hvilken vinkling som tillates. På den måten 

bidrar media til å skape en politisk virkelighet der nyhetsmediene styrer folkets oppmerksomhet og 

bestemmer samfunnets «mentale inventar» fra dag til dag (Eriksen 1987: 133). I den forbindelse 

kan media, ved å utøve symbolsk makt, forme og kondisjonere befolkningen og sette begrensninger 

på deres informasjon og synspunkter. 

6.2 Del 1: Før beslutningen 
Før datamaterialet analyseres vil en kort redegjørelse for perioden presenteres. Den første perioden 

strekker seg fra 3. desember da Norge fikk forespørsel fra USA om ytterligere bidrag og frem til 

den norske regjeringens pressekonferanse seks måneder senere, 3. mai 2016. Gitt oppgavens 
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datamateriale består perioden av 59 artikler som diskuterer potensielt norsk bidrag. Den første 

avisartikkelen som opplyser om USAs anmodning publiseres fem dager etter den offisielle 

forespørselen. Forespørselen anmoder om styrket bidrag fra Norge hvor ønskelisten var følgende; 1) 

luftmakt, 2) spesialstyrker og 3) logistikk/støtte (Bentzrød og Hanssen 2015). I forbindelse med 

USAs første prioritering spekuleres det i vid forstand i media om Norge skal bidra med luftmakt og 

det trekkes flere paralleller til Norges innsats i Libya der bidraget var seks F-16 fly. Oppgavens 

datamateriale viser at det foregår en debatt i media ut januar måned, men at det så dabber av. Dette 

kan potensielt forklares ved hjelp av fokuset rundt giverlandskonferansen for Syria og nabolandene 

som ble arrangert på initiativ fra Norge i London 4. februar 2016. Av det originale utvalget på 238 

artikler fra første periode omhandler mye av innholdet Norges humanitære bidrag til Syria. Dette 

kan ha satt forespørselen om militært engasjement i skyggen. Fra februar er det sporadisk og liten 

debatt omkring militært engasjement og Norges potensielle deltakelse frem til mai. I kommende 

avsnitt belyses lederartikler og forsider fra perioden for å kunne kartlegge avisenes standpunkt. 

6.2.1 Lederartikler 
Fra første periode har Klassekampen, Dagsavisen, Aftenposten og Bergens Tidene lederartikler som 

omhandler forespørsel om ytterligere bidrag og norsk deltakelse. Klassekampen har to lederartikler 

fra denne perioden. Den ene av artiklene kritiserer også beslutningsprosessen og konsensuskulturen 

direkte. Klassekampen og Dagsavisen er kritiske, Aftenposten nøytral, mens Bergens Tidene heller 

mer mot støtte til norsk bidrag. 

Fem aviser ikke har tatt et eget standpunkt i forbindelse med forespørsel om ytterligere 

bidrag og Norges deltakelse. Det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig å spekulere i hvorfor enkelte 

aviser har unnlatt å kommentere forespørselen, men det er tenkelig at dersom avisene var sterkt 

uenige, ville de ha opptrådt i tråd med sin samfunnskritiske rolle og kritisert, snarere enn å forbli 

tause. 

Lederartiklene «Stortinget» fra 11. desember og «Syria-bidrag» fra 12. desember i 

Klassekampen 

Den første lederartikkelen hevder norsk bidrag i Syria trolig er i strid med folkeretten. Utover å 

sette sin tvil til om USAs anmodning i det hele tatt kan tilfredsstilles er Klassekampen sterkt 

kritiske til prosedyren og praksisen rundt en eventuell beslutning om militært bidrag. Avisen mener 

det er «urovekkende at beslutningen tas i lukkede rom og ikke ledsages av åpen debatt i Stortinget» 

og stiller seg «kritiske til at Stortinget stilles i andre rekke om norsk krigsdeltakelse» Klassekampen 
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tar til orde for at norsk bidrag i Syria må diskuteres åpent i Stortinget, og hevder de har støtte fra 

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som har uttrykt skepsis til dagens ordning.  

Den andre artikkelen understreker, og støtter seg til, at det er stor partipolitisk uenighet om 

bidrag og flere skeptikere. Blant annet vises det til skepsis fra Senterpartiet, Sosialistisk 

Venstreparti og Kristelig Folkeparti, i tillegg til Forsvaret. I den forbindelse framstilles det politiske 

miljøet som delt og i tråd med konsensuskulturen kommer partipolitisk uenighet til syne før en 

beslutning. Videre referer lederartikkelen til «katastrofale» erfaringer fra tidligere operasjoner i 

både Afghanistan og Libya. I tillegg hevder avisen Norge er ekstremt sensitive overfor press fra 

USA og mener Norge, ved tidligere korsveier, passivt har underlagt seg USA.  

Lederartikkelen «Mer militærmakt?» fra 9. desember i Dagsavisen 

Lederartikkelen tar for seg prioriteringene i USAs forespørsel om ytterligere bidrag fra Norge til 

koalisjonen. Artikkelen referer til Norges rolle i foregående militære operasjoner som Afghanistan 

og Libya og hevder at begge eksemplene har «vist med overveldende kraft at krig sjelden løser de 

utfordringene man ønsker». 

Artikkelen tar for seg de partipolitiske standpunktene og hevder «signalene fra de politiske 

partiene har vært avventende og bærer preg av usikkerhet rundt det faktiske innholdet i 

forespørselen fra USA, men også fordi det åpenbart er et veldig vanskelig veivalg Norge står 

overfor». Avisen selv «tviler på om en militær opptrapping […] er veien videre for en sønderknust 

region» og understreker at «flere politiske løsninger må utredes før man tyr til ytterligere 

våpenbruk». I den forbindelse stiller Dagsavisen seg kritiske til et norsk militært bidrag. 

Lederartikkelen «Militært bidrag må være del av en bred strategi» fra 9. desember i 

Aftenposten 

Lederen skriver at det ikke er uventet at USA anmoder Norge om ytterligere bidrag og hevder 

forespørselen «handler om sikkerhetspolitisk investering i vårt forhold til Norges viktigste allierte 

og NATO». Spørsmålet er hvordan. Lederen sier det må legges til grunn en bred strategi som 

inkluderer sivil og humanitær assistanse, samt en politisk løsning. 

Artikkelen differensierer forespørselen om bidrag i Syria fra bidrag i Irak og understreker at 

det kun er Norge som kan vurdere om det folkerettslige grunnlaget er tilstede for maktbruk i Syria. 

Videre spør også lederen om økt militær innsats er formålstjenlig, til tross for at det senere i 

artikkelen hevdes at «å svekke IS militært er en viktig del av kampen. Et militært bidrag kan være 
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riktig til tross for begrensningene det har». Av den grunn karakteriseres avisen som nøytral på 

grunn av tvetydig holdning. Avslutningsvis krever Aftenposten en grundigere debatt omkring 

potensielt bidrag og viser til dårlig håndtering i forbindelse med Libya. 

Lederartikkelen «Lokal forankring» fra 9. desember i Bergens Tidene 

Artikkel starter med å si «Norge bør delta i militæraksjonen mot IS i Syria», men legger til at «før 

Norge engasjerer seg militært, må en klar strategi være på plass.» Lederen skriver at det må kunne 

offentliggjøres hva slags operasjon Norge skal delta i og hva bidraget bør være, og stiller seg i den 

forstand spørrende til hvordan et eventuelt bidrag skal se ut. Det henvises blant annet til 

konsekvensene av en manglende strategi for Libya etter bombingen.  

Etter at usikkerheten rundt bidraget har blitt drøftet og henvisninger til tidligere uheldige 

beslutninger om bidrag har blitt belyst, avslutter artikkelen med setningen «et norsk militært bidrag 

vil bare være hensiktsmessig dersom det går inn i en helhetlig plan, der landene i regionene også 

deltar aktivt.» Med andre ord tolkes dette til å bety at avisen stiller seg kritisk i forhold til hvordan 

likende forespørsler har blitt håndtert tidligere, men, som vist i artikkelens åpningssetning, at 

lederen i utgangspunktet er positiv og gir støtte til norsk engasjement dersom det tilrettelegges en 

klar strategi. 

6.2.2 Forsider 
Klassekampen er den eneste avisen som har plassert temaet på avisens forside, tre ganger. Alle 

oppslagene er fra desember 2015. Kun overskriftene presenteres her, men oppslagene inneholder 

også søkeordene Syria og Norge, samt bidrag, styrker eller soldat for å komme med i utvalget. 

Hovedoppslaget «Folket delt på midten» fra 21. desember viser at Klassekampen har foretatt en 

spørreundersøkelse der 41 prosent av de spurte mener Norge bør bidra militært i Syria. Overskriften 

«Krigs-frykt i FRP» som er avisens hovedoppslag fra 11. desember skriver at Fremskrittspartiet, 

som er ett av regjeringspartiene, er skeptiske til å sende fly og soldater til Syria. I sidenotisen «Kan 

bli mål for IS» fra 10. desember bruker Klassekampen et sitat fra Røde Kors der det heter at «Norge 

vil risikere å være lovlig mål for IS dersom landet bidrar i krigen.» Tittelen fra første oppslag vitner 

om en positiv, eller nøytral, holdning, men viser indirekte at en større prosentandel er imot norsk 

bidrag. Videre viser det andre oppslaget at ett av regjeringspartiene (utradisjonelt nok) er imot 

ytterligere bidrag til den amerikanskledede koalisjonen. Dette berører konsensuskulturen direkte da 

partiene i forkant av en beslutning om norsk utenrikspolitikk utrykker sine partipolitiske 

vurderinger. Oppslaget med sitat fra Røde Kors vitner om et ønske om en mer humanitær 
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tilnærming. Fordi et forsidetrykk ikke er like subjektivt som en lederartikkel er det vanskelig å si 

noe om avisens standpunkt i dette tilfellet, men det viser likevel at redaksjonen synes det er verdt å 

sette tema på dagsorden.  

Det finnes riktignok flere grunner til at det kun er én avis som har forsider der et potensielt 

militært bidrag diskuteres. Bourdieu hevder politikk er en lite spennende forestilling som må 

forsøkes å gjøres interessant. Det gjør seg særlig gjeldende i felt som ligger under en kommersiell 

logikk der frykten for å kjede og ønsket om å underholde råder (Bourdieu 1998: 117). Fordi de 

avisene med mest økonomisk kapital har større utstrekning i befolkningen kan det tenkes at andre 

tema som har større salgsverdi har fått plass på forsiden, dette gjelder særlig løssalgsavisene. 

Vider er det verdt å understreke at det finnes flere grunner til at antallet forsideoppslag er 

såpass få. En av grunnene er at antallet kunne vært større dersom flere, eller alternative, søkeord 

hadde vært inkludert. Kun materiale som inneholder ordene Syria og Norge, samt bidrag, styrker 

eller soldat har kommet med i utvalget. Avgrensingen var nødvendig på grunn av tidsbegrensing. 

Det er derfor ikke utenkelig at forsideoppslag med eksempelvis tittelen «Vi skal kjempe med 

syriske opprørsgrupper mot IS» eller «Norge bistår ytterligere i den amerikanskledede koalisjonen 

mot IS» har falt utenfor. Dernest er det verdt å nevne at forsideartikler som oftest består av få ord og 

dette kan være en annen grunn til at så få forsideartikler inngår i datamaterialet. 

6.2.3 Oppsummering 
Det finnes syv lederartikler og tre forsideoppslag fra henholdsvis fire ulike aviser i perioden. Dette 

har dannet grunnlaget for å si noe om aktørens posisjon. I tråd med medias rolle som kritisk 

samfunnsaktør søker avisene å belyse partipolitisk uenighet i denne perioden. Flere kritikere blir 

nevnt i innleggene og praksisen som søker konsensus kritiseres også. På den måten får avisene frem 

at det er uenigheter, og flere kritiske enn støttende røster. I den forbindelse ser en også tendenser til 

en profesjonalisert debatt hvor kun offisielle personer uttaler seg og avisene bruker deres 

standpunkt til å underbygge egen posisjon. Dette gjelder særlig Klassekampen som fester seg på 

kritikere både i lederartiklene og i forsideoppslagene. Klassekampen er også den avisen med flest 

innlegg som berører oppgavens tema. Avisen er utelukkende kritisk, men dette er imidlertid ikke 

uventet da Klassekampen tradisjonelt betegnes som venstresidens talerør og en kritisk aktør når det 

gjelder militære operasjoner. Som vist, kommer dette sterkt til uttrykk på feltet. 

Videre kommer det frem at avisene er uenige i forbindelse med potensielt norsk bidrag, men 

dette er også grunnet ulike vurderinger av hva Norge faktisk kan bidra med. Dog er det mulig å 
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identifisere at de avisene med minst økonomisk kapital, Klassekampen og Dagsavisen, forholder 

seg kritisk, mens de aktørene som har mer økonomisk kapital enten forholder seg nøytrale eller 

positive til bidrag. Dette sammenliknes med periode 2 og diskuteres ytterligere senere.  

Avslutningsvis er det verdt å nevne at det finnes paralleller til denne perioden og tidligere 

forskning på hvordan media håndterer utenrikssaker. Thune et al. (2006: 214) sine funn sier at norsk 

utenriksjournalistikk i hovedsak er konsentrert rundt humanitær innsats fremfor militært 

engasjement. Gitt den internasjonale giverlandskonferansen fra februar som Norge tok initiativ til 

omhandler mange artikler fra det originale datautvalget Norge som humanitær utenrikspolitisk 

aktør. Det er ikke mulig å si mer om denne tendensen, da formålet ikke har vært å undersøke 

akkurat det fenomenet. Men gitt at kun 59 av 238 avisartikler fra første perioden ble kategorisert til 

å omhandle militært bidrag understøtter dette at forespørselen om militært engasjement kan ha blitt 

stilt i skyggen. 

6.3 Del 2: Etter beslutningen 
Denne analysen tar for seg perioden som strekker seg fra regjeringens pressekonferanse 3. mai hvor 

det ble offentliggjort at Norge vil bidra ytterligere i den amerikanskledede koalisjonen mot IS. Der 

ble det meddelt at norske styrker skal ha base i Jordan, men at spesialsoldatene på sikt kan få 

mandat til å bevege seg inn på Syrisk territorium dersom operasjonskonseptet krever det. Noe av 

debatten i media er konsentrert rundt politisk ønske om en offentlig utredning av Norges oppdrag i 

Libya, men forsalget blir nedstemt på grunn av en ventende evaluering av innsatsen i Afghanistan. 

Den 6. juni legges utredningen om Norges innsats i Afghanistan ved Godal-utvalget frem. 

Rapporten anbefaler blant annet mer åpenhet og offentlig debatt omkring norsk militært 

engasjement (NOU nr. 8 2016: 202). Anbefaling til tross, bestemmer regjeringen med flertall i den 

utvidede utenriks- og forsvarskomite, og uten offentlig redegjørelser i Stortinget, at oppdraget i 

Jordan vil utvides til også å omfatte Syria. Perioden er avgrenset til 22. juli for å sikre debatten i 

etterkant av beslutningen. Analysens empiri består av 103 artikler som diskuterer beslutningen i 

perioden. Artiklene fordeler seg jevnt ut over perioden. I nedenstående avsnitt vil lederartikler og 

forsider diskuteres for å kunne plassere aktørene på feltet. Dette gjøres på samme måte som 

overstående del-kapittel. 

6.3.1 Lederartikler 
Fra andre periode har alle avisene, med unntak av én, lederartikler som omhandler norsk militært 

bidrag i Syria. Klassekampen har fire, Dagsavisen tre, VG og Dagbladet to hver seg, mens Bergens 
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Tidene, Morgenbladet, Aftenposten og Dagens Næringsliv har én. Fire aviser har ledere som 

diskuterer det militære bidraget dagen etter pressekonferansen holdes. Ny Tid har ingen 

lederartikler og ekskluderes derfor som analyseobjekt. Mangel på data gjør at avisen ikke kan 

plasseres på feltet. Avisenes ståsted presenteres nedenfor i rekkefølge fra kritikk til støtte. 

Klassekampen, Dagsavisen, Morgenbladet og Dagbladet er negative til bidraget. Dagens Næringsliv 

forholder seg nøytral, mens Aftenposten, VG og Bergens Tidene gir beslutningen støtte.  

Lederartiklene «Syria-krigen» fra 4. mai, «Tåkelegging» fra 7. mai, «SV og Syria» fra 12. mai 

og «Feilslått krig» fra 27. juni i Klassekampen  

Klassekampen har fire lederartikler som kritiserer Norges bidrag. De første tre artiklene kommer 

med tett mellomrom like etter regjeringens pressekonferanse. Den siste artikkelen som omtaler 

bidraget lar vente på seg til etter at operasjonskonseptet er utvidet.  

I første leder gjenforteller avisen objektivt hovedpoeng fra pressekonferansen fra dagen før 

da Norges bidrag ble offentliggjort. Imidlertid stilles det spørsmål til det folkerettslige mandatet 

Norge legitimerer sin innsats med og avisen vegrer seg for å anerkjenne Norges allianse til sunni-

opprørsgrupper. Dette er i hovedsak fordi det ikke finnes noen samordnet militær aksjon mot IS i 

Syria, og at det i den forstand kan være en sjanse for at grupperingene Norge støtter først og fremst 

ønsker å kjempe mot syriske myndigheter. Lederen anser norsk militært bidrag som uheldig nå som 

Assad-regimet sees på som en «avgjørende forutsetning for å bekjempe IS». 

Neste lederartikkel som diskuterer Syria-bidraget lar ikke vente på seg. Avisen gir uttrykk 

for at bidraget med base i Jordan «enkelt» kan utvides til å omfatte Syria og skriver «Det mest 

oppsiktsvekkende er at regjeringen åpner for at operasjonen kan skje inne på syrisk territorium, selv 

om Stortinget da skal konsulteres på nytt. Det betyr at den militære operasjonen allerede nå har som 

mål å erobre landområder i Syria». Kritikken er klar og misnøyen i norsk utenrikspolitikk 

understrekes ved å skrive «Tida er inne for at Norge gjenvinner selvrespekten og selvtilliten i 

utenrikspolitikken, stoler på eget skjønn og vurderingsevne og forankrer politikken entydig i 

folkeretten.»  

Avisens tredje lederartikkel utfordrer det militære bidraget ved å spille på det omdiskuterte 

mandatet Norge hevder å ha for å gå inn i Syria. I den forbindelse støtter avisen seg til en av de 

fremste kritikerne, seniorforsker Cecilie Hellestveit, som betrakter beslutningen som et 

«folkerettslig minefelt». Videre står det skrevet at Sosialistisk Venstrepartis medlem i DUUFK, 
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Bård Vegard Solhjell, har kritisert Klassekampens leder for å ha stilt seg negativ til det norske 

militære bidraget. Klassekampen hevder i sin tur det er «oppsiktsvekkende» at Solhjell stiller seg 

«kritisk» og ikke blankt avviser beslutningen gitt partiets offisielle politikk. 

Klassekampens siste lederartikkel bruker betydelig plass på å forklare hva som gikk galt da 

Norge deltok i Afghanistan, hvilket ble Nato-landenes lengste krig. Klassekampen karakteriserer 

Nato-landenes innsats i Afghanistan som «et totalt mislykket felttog». Lederen er bekymret over at 

«Norge igjen har valgt lydig å følge Washingtons appell om å delta i krigen i Syria» og hevder det 

ikke er noen «grunn til å tro at vestlige soldater på bakken vil være noe mer vellykket denne 

gangen.» Avisen er dermed kritisk til Syria-bidrag, men desto viktigere -imot Norge som 

alliansepartner til USA og som deltaker i internasjonale militære operasjoner generelt. 

Lederartiklene «Usikkert bidrag» fra 4. mai, «Uklokt og farlig» fra 23. juni og «Viktig 

opposisjon» fra 29. juni i Dagsavisen 

Dagsavisen har tre lederartikler fra perioden. En kommer dagen etter regjeringens pressekonferanse, 

og den neste dagen etter at operasjonskonseptet utvides til å gjelde Syria. Avisen forholder seg 

kritisk. 

Dagsavisens første leder er negativ til Norges militære deltakelse. «Vi støtter ikke bidraget i 

Irak, og vi støtter heller ikke planene om å sende 50-60 norske soldater til denne operasjonen [i 

Jordan/Syria].» Grunnen til dette, hevder avisen, er at det ikke finnes noen garanti for hva gruppene 

norske spesialstyrker trener opp vil gjøre i etterkant. Ettersom situasjonen i Syria er svært 

uoversiktlig kan man risikere at «dagens allierte blir morgendagens fiende». Videre spekulerer 

Dagsavisen om beslutningen er en overilt beslutning slik som «var tilfellet da Norge bombet i 

Libya». Avslag i Stortinget om å evaluere Norges innsats i Libya vitner om motvilje til å ta lærdom 

av egne feilgrep, skriver lederen. 

Dagen etter at det blir kjent at operasjonskonseptet utvides slik at norske soldater kan gå inn 

på syrisk territorium skriver avisen i sin andre lederartikkel «Vi var imot å sende spesialstyrker i 

utgangspunktet. Med denne avgjørelsen går regjeringen og stortingsflertallet fra vondt til verre». 

Dagsavisen omtaler bidraget og prosessen som «utenrikspolitisk uklokt». Dette er grunnet 

fraværende debatt om hvilke oppgaver de norske soldatene skal utføre og mangelen på strategi og 

hensikt med bidraget. 
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Dagsavisens siste lederartikkel fra perioden fortsetter å understreke avisens negative 

holdning til Syria-bidraget og skriver  

«Når Norge i løpet av kort tid skal sende spesialstyrker inn på syrisk territorium, skjer det 

med et spinkelt politisk mandat. Og uten bred debatt. Bare Høyre, Kristelig Folkeparti, 

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet støtter det norske bidraget. Senterpartiet, Sosialistisk 

Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Venstre er imot.» 

Lederartikkelen mener det er «viktig» og «oppløftende» at Venstre slutter seg til opposisjonen mot 

bidraget og mener dette vil kunne bidra til å skape en bedre diskusjon neste gang Stortinget skal 

bestemme om Norge skal bidra militært i internasjonale operasjoner i fremtiden. Videre vises det til 

Godal-utvalgets evaluering av Norges innsats i Afghanistan. Dagsavisen har vært i kontakt med 

flere av medlemmene fra utvalget og fått bekreftet at også de uttrykker en «sterk skuffelse» over at 

regjeringen ikke lytter til anbefalingene fra Godal-utvalgets utredning. Sitatene «En så alvorlig 

beslutning om å sende soldater i krig fortjener en grundig og åpen behandling» og «å sende soldater 

[…] etter et raskt, lukket møte og uten et klart mål er ikke måten å gjøre det på» underbygger 

Dagsavisens misnøye med det militære bidraget. 

Lederartikkelen «Kjent, ukjent terreng» fra 6. mai i Morgenbladet 

Også Morgenbladet føyer seg inn i rekken av kritikere. Lederen mener Norge gjentar tidligere feil 

og hevder «Norge igjen blir deltager i en krig der det er uklart hvem vi skal slåss med og for, og hva 

som er det endelige militære målet.» Morgenbladet tviler ikke på at IS utgjør en internasjonal 

trussel, men understreker at IS først og fremst er en trussel mot menneskene i Irak og Syria, og at 

den derfor ikke kan kobles som direkte trussel mot Norge. Artikkelen understreker at Assad og IS i 

perioder har alliert seg med hverandre mot opprørsstyrkene Norge nå skal støtte og problematiserer 

i den forstand allianseforholdene og bidraget generelt. Lederen hevder de norske soldatenes 

«operative støtte» til syriske grupper er ensbetydende med krig. 

Lederartiklene «Forsvarsminister med løgndetektor» fra 25. mai og «Hastverk i Syria-støtte» 

fra 24. juni i Dagbladet 

I denne lederartikkelen stiller Dagbladet seg kritisk til strategien bak bidraget. Avisen mener selve 

utvelgelsesmetoden av sunni-opprørsgrupper, som skal gjøres ved hjelp av løgndetektor og 

intervjuer, er verdt å problematisere. «Å føre en krig gjennom stedfortreder er risikabelt, å finne 

venner i krig ved hjelp av løgndetektor tyder på at man er på fremmed sted hvor man ikke burde 
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være» skriver lederen. Ettersom vestlige land ikke selv har satt inn egne bakkestyrker i fremste linje 

i Syria, støtter koalisjonen lokale grupperinger. Dagbladet understreker at dette er en farlig form for 

krig fordi koalisjonen er helt avhengig av pålitelige stedfortredere og at det er fare for å trene opp 

«framtidens fiende». 

«Regjeringens forsikringer om at det foregår konsultasjoner med andre lands styrker for å 

unngå konfrontasjoner [med russiske Assad-vennlige styrker], virker ikke særlig overbevisende» 

skriver Dagbladet i den andre lederartikkelen. Videre understreker avisen at den ikke er «overbevist 

om at Norge har god nok kunnskap om situasjonen på bakken i Syria» og støtter seg til vurderinger 

fra de fremste kritikerne til Norges militære engasjement. 

Dagbladet kritiserer også beslutningen for å være forhastet. Artikkelen refererer til Godal-

utvalgets rapport og viser til anbefalingen om en mer åpen og kritisk offentlighet rundt norske 

militære bidrag i internasjonale operasjoner. Avisen bemerker seg at til tross for utvalgets 

oppfordring, blir ikke Syria-bidraget debattert mer åpent i offentligheten enn noen av de tidligere 

militære bidragene. 

Lederartikkelen «Krigens risiko» fra 4. mai i Dagens Næringsliv 

Dagens Næringsliv tar en mer nøytral stilling til Syria-bidraget enn Klassekampen, Dagsavisen, 

Morgenbladet og Dagbladet. Artikkelen problematiserer virkeligheten i Syria og hevder det alltid er 

risikabelt å gå til krig. Det henvises til vellykkede, men også mindre vellykkede erfaringer fra 

krigene i Afghanistan, Irak og Libya. Imidlertid kommer det ikke tydelig frem av artikkelen om det 

gis støtte eller ei til Norges beslutning om deltakelse i Syria, men sitatet «å sitte med hendene i 

fanget kan være den aller blodigste strategien» vitner om støtte heller enn direkte kritikk. Dog vil en 

vurdering som er basert på såpass svakt materiale ikke være overbevisende og artikkelen blir derfor 

regnet som nøytral. 

Lederartikkelen «Riktig at Norge bidrar i kampen mot IS» fra 4. mai i Aftenposten 

Aftenposten erkjenner at det finnes flere lag av konflikter ovenpå hverandre i Syria og at det er 

vanskelig, kanskje nesten umulig, å finne «moderate» syriske grupperinger som utelukkende vil 

kjempe imot IS. Dette er fordi flere av gruppene også har som mål å felle president Assad og 

erstatte hans regime med et mindre autoritært og undertrykkene. I den forstand må den 

amerikanskledede koalisjonen belage seg på å samarbeide med grupperinger som ikke har et 
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«plettfritt rulleblad». I videre betydning har problemet ingen enkel løsning, og Norge må derfor 

velge den minst risikofylte.  

Dette understøttes med sitatet «Et militært nederlag for IS vil ikke skape en varig fred, men 

er definitivt et nødvendig skritt på veien. Derfor gir det mening for andre land å hjelpe til. Det er i 

dette perspektivet også det norske engasjementet må sees». Aftenposten gir sin støtte til 

regjeringens beslutning om ytterligere bidrag også i Syria fordi det «er kunstig å operere med et 

skille mellom Irak og Syria» slik konflikten med IS har utviklet seg. 

Lederartiklene «Norsk kamp mot IS» fra 4.mai og «Norge i Syria» fra 26. juni i VG 

Den første lederartikkelen problematiserer det komplekse terrenget norske soldater skal kjempe i, 

og understreker at det vil være skiftende allianser. Dog mener VG at IS er en internasjonal trussel 

og at Norge er pliktet til å delta for å bekjempe terrororganisasjonen ved å skrive «Norge må ta sin 

del av byrden i kampen mot IS.» 

Avisens standpunkt bekreftes også i den andre lederartikkelen. VG er, i likhet med 

Aftenposten, positive til beslutningen. Avisen støtter regjeringens beslutning om å sende norske 

soldater inn i Syria og mener det har ligget i kortene helt siden det norske bidraget til kampen mot 

IS ble offentliggjort. Avisen mener det er «nødvendig» at Norge bidrar med profesjonelle soldater 

for å bekjempe IS. «Å bruke spesialstyrker, etterretningsressurser og fly for å støtte de man tror kan 

gi Syria en fremtid, virker som den beste strategien» skriver lederen. 

Avisen refererer også til terrorangrep utført av IS i Paris og Belgia, hvilket kan bidra til å 

skape en viss nærhet til trusselen. I tillegg understøtter dette argumentet om at IS er en trussel mot 

oss, da det viser at terrorgruppen har evne og vilje til å angripe utenfor egne grenser. Det 

understrekes flere ganger i artikkelen at Norges deltakelse er både «riktig» og «naturlig» fordi IS er 

ikke bare en trussel i Syria, men også en trussel mot oss. Derfor legitimerer VG beslutningen om å 

sende norske spesialstyrker til Syria på bakgrunn av regjeringens begrunnelse, og stiller seg 

overhodet ikke kritiske til det militære engasjementet.  

Lederartikkelen «Usikkert oppdrag» fra 11. mai i Bergens Tidene 

Denne lederartikkelen støtter også beslutningen. Artikkelen starter med å si at «Det er riktig at 

Norge bidrar». Videre evner den å belyse den kontroversielle beslutningen da den både 

videreformidler beslutningen, men også lar kritikere komme til orde. Lederartikkelen tar for seg det 

omdiskuterte folkerettslige mandatet, Norges evne til å utføre oppdraget og Assads kritikk av 
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Norges engasjement. Likevel støtter lederen seg til FN-resolusjon 2249 som oppfordrer 

medlemslandene til å bekjempe IS i Irak, og hevder resolusjonen også gir grunnlag for maktbruk i 

Syria. Ettersom de syriske opprørsstyrkene på bakken ikke alene har mulighet til å bekjempe 

terrororganisasjonen mener lederen det er «riktig at Norge bidrar». Avslutningsvis skriver avisen at 

«en militær opptrapping vil ikke være nok, med det er et nødvendig skritt, og det er rimelig at 

Norge deltar». 

6.3.2 Forsider 
I likhet med forrige periode er det kun kritikerne som har forsider som omtaler Norges Syria-bidrag. 

Klassekampen har et hovedoppslag fra 28. juni med tittelen «Venstre imot å sende soldater: mener 

Norge er naiv i Syria», og to sidenotiser «Farlig for Norge» og «I Syria blir norske soldater 

amerikanske leiesoldater. Syria har aldri truet Norge» begge fra 11. mai. I tillegg har Morgenbladet 

et hovedoppslag fra 24. juni med tittelen «Nyttig idiot, lojal alliert: Norge er klar til å sende soldater 

inn i Syria. Hvem heier vi på der?». Det er relativt få forsider i denne perioden og en forklaring på 

dette er lik den som ble introdusert overfor som sier at søkeordene favner for snevert og at tema 

ikke har like stor salgsverdi som andre tema. 

6.3.3 Oppsummering 
Alle avisene bortsett fra Ny Tid har lederartikler som kommenterer Norges militære bidrag. Fem 

aviser publiserer en lederartikkel som omhandler bidraget og avisens eget standpunkt dagen etter 

pressekonferansen om ytterligere bidrag fra 3. mai, og Dagsavisen, som eneste avis, kommenterer 

det utvidede operasjonskonseptet påfølgende dag. Avisene kan kategoriseres som utfordrere, 

nøytrale og støttespillere. Utfordrerne, eller kritikerne, er Klassekampen, Dagsavisen, Morgenbladet 

og Dagbladet. Klassekampen og Dagsavisen har flest lederartikler, og Klassekampen og 

Morgenbladet er også de eneste avisene med forsideoppslag. Både Klassekampen og Dagsavisen 

forsøker å trekke frem dissens i forbindelse med beslutningen. Det kommer frem at Sosialistisk 

Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre ikke støtter beslutningen om 

ytterligere bidrag. Morgenbladet baserer sin kritikk på hemmeligholdelsen rundt det militære 

bidraget og trekker paralleller til Libya. Den siste klare kritikeren er Dagbladet som støtter sin 

kritikk på utsagn fra eksperter og fremhever ønsket om at Godal-rapportens anbefalinger etterleves. 

Det er verdt å merke seg at med unntak av Dagbladet har de kritiske aktørene minst økonomisk 

kapital på feltet. Habitusen som har gjort seg identifiserbar gjennom sitater viser at avisene har 

individuelle standpunkter, men at de bærer preg av sentrale fellestrekk som venstreorientering og 

kritisk holdning. Dette vitner om en utfordrerrolle til den konsensussøkende praksisen. 
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Dagens Næringsliv forholder seg nøytral. Alle de tre avisene som er eid av Schibsted 

(Aftenposten, VG og Bergens Tidene) gir tilslutning til regjeringen beslutning og er dermed 

støttespillere. Videre er det verdt å merke seg at Aftenposten og VG, avisene med mest økonomisk 

kapital og historisk orientering mot høyresiden, gir tilslutning til regjeringens beslutning. Både 

Aftenposten og VG omtaler oppdraget som risikofylt, men at Norges bidrag er blant de minst 

risikofylte. VG skriver at Norge må «støtte de man tror kan gi Syria en fremtid». Å skrive de man 

tror er en svak vurdering og vitner om et bidrag der mye informasjon er tilbakeholdt fra 

offentligheten. Til tross for at Bergens Tidene støtter beslutningen om Syria-bidrag, evner avisen å 

se flere sider av saken før avisen selv tar en avgjørelse. De fleste avisene trekker paralleller til 

tidligere militære operasjoner Norge har deltatt i og flere referer også til Godal-utvalgets 

anbefalinger.  

6.4 Del 3: Diskusjon av funnene 
Denne analysen har som mål å besvare problemstillingen som spør hvilken rolle har media i 

forbindelse med beslutningen om militært engasjement til Syria – støttespiller eller utfordrer? For å 

finne ut av hvilken rolle media har og hvorfor det tar denne rollen vil dette del-kapittelet diskutere 

det utenrikspolitiske mediefeltets karakter. Aktørene og deres posisjon er identifisert overfor og 

hvordan de plasserer seg i forhold til hverandre og hvorfor vil redegjøres for nedenunder. I tillegg er 

det nødvendig å si mer om feltet for å kunne gi plausible vurderinger på hvordan feltet som helhet 

plasserer seg i forhold til andre felt, spesielt det politiske. Følgende avsnitt vil bruke overnevnt funn 

og bygge videre på dem ved å se nærmere på de interne kampene på feltet og dominansforholdet. 

Videre vil feltets grad av kulturell produksjon og autonomi også diskuteres. I den forbindelse vil 

datamaterialet utover lederartikler og forsider analyseres og variablene og verdiene vil brukes mer 

aktivt. Disse vurderingene vil kunne si noe om feltets evne til å reprodusere eller endre sosial orden 

og hvordan symbolsk makt kan komme til syne på feltet. 

6.4.1 Sammenlikning av periodene 
Strukturen i feltet bestemmes av posisjonene til aktørene. Posisjonen til aktørene er et resultat av 

energien i feltet og påvirkes av habitus og kapital. Aktørenes posisjon fra første og andre periode er 

visuelt kartlagt nedenfor. Gjennom sitater og tolkning av lederartiklene plasseres aktørene på den 

vertikale aksen etter støtte/kritikk til beslutningen om Syria-bidrag. Basert på avisopplag er 

aktørene plassert på den horisontale aksen etter økonomisk kapital. Tallet bak avisens navn viser 

hvilken periode posisjonen(ene) gjelder for. Fremstillingen tydeliggjør at ikke alle aktørene har 
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lederartikler eller forsider som tillater en plassering fra første periode. Aktørene som forholder seg 

nøytrale er plassert så nær som mulig på den horisontale aksen.  

 

Figur 2: Det utenrikspolitiske mediefeltet. Her er aktørenes posisjon plassert etter kapital og stilling etter støtte/kritikk 

til bidrag. Grad av støtte/kritikk er ikke mulig å måle – derfor plasseres aktørene horisontalt på denne aksen. Ny Tid er 

ikke med i utvalget. 

 

Fra første periode skriver avisene, særlig de kritiske, at flere partier vegrer seg for å bidra 

ytterligere i den amerikanskledede koalisjonen mot IS. Uttalelsene avisene baserer seg på kommer 

rett etter anmodningen om ytterligere bidrag fra USA og bærer preg av usikkerhet og få konkrete 

standpunkter. Dette er trolig fordi det på et så tidlig tidspunkt ikke var vurdert fra Norges side hva 

bidraget potensielt kunne være. 

Leder- og forsideartiklene viser at partipolitisk uenighet kommer frem i større grad i første 

periode og at utfordrerne av beslutningen i den forstand forsøker å mobilisere disse kreftene. I andre 

periode er det først og fremst kritikerne som ønsker å mobilisere debatt ved å trekke på uenigheter. 

Både Klassekampen og Dagsavisen har lederartikler fra begge perioder. I tillegg har Klassekampen 

forsider. I motsetning til konsensuskulturen som forener uenighet i etterkant av beslutning, fortsetter 

avisene å kritisere og i den forstand utfordre beslutningen om Syria-bidrag. På lik linje med den 

politiske opposisjonen kritiserer Klassekampen bidraget og beslutningspraksisen i sin helhet. 

Morgenbladet og Dagsavisen er også utfordrer av beslutningen i andre periode. Dagens Næringsliv 

er nøytral. Aftenposten, VG og Bergens Tidende er støttespillere til beslutningen om Syria-bidrag. 
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Utover dette kategoriseres utvalget for referanse til den politiske konsensuskulturen. Det ser 

ut til at konsensuskulturen og praksisene herunder diskuteres i media i forbindelse med omtale av 

militært engasjement, men avisene tas sjelden stilling til direkte støtte eller kritikk. Dog er det 

enkelte tilfeller hvor den utenrikspolitiske beslutningsprosessen kritiseres. Dette gjøres i artikler i 

Dagsavisen, Klassekampen, Ny Tid, Morgenbladet, Dagbladet, og i VG som i lederartiklene ellers 

har vist seg å være støttende til militært engasjement og lite kritiske til prosessen som sådan. 

6.4.2 Aktørenes plassering 
Funnene fra inneværende kapittel er plassert i nedenstående tabell. Her er aktørene plassert etter 

økonomisk kapital, antall artikler for periode 1 og 2 sammenlagt, og deres holdning til Norges 

bidrag analysert etter sitater i lederartikler. 

Figur 3: Tabell over feltets aktører, økonomisk kapital, antall artikler og karakter 

*Økonomisk kapital er basert på antall opplagstall for 2015 (Mediebedriftene 2016b) 

**Ny Tid utgår fra utvalget grunnet lite analysegrunnlag 

 

 

Som vist i tabellen fordeler aktørene seg følgende fra begge periodene sammenlagt: 

Klassekampen med 51 artikler, Dagsavisen med 26, Aftenposten med 20, VG har 19, Dagbladet 

med 16, Dagens Næringsliv har 10, Bergens Tidene har 8, Morgenbladet med 8 og Ny Tid med 4. 

Det er verdt å understreke at de avisene som stiller seg kritiske har både flest lederartikler, forsider 

og artikler totalt som diskuterer oppgavens problemfelt. Med andre ord har de minst ressurssterke 

aktørene en sterkere tendens og trang til å utrykke misnøye. Dette kan tolkes som et tegn på at 

kritikerne setter søkelys på statens rett til autonomi og avisens oppgave til å utfordre. Størst antall 

artikler kan sees på som et forsøk på å endre feltets doxa som, ifølge tidligere forskning, har vist seg 

å være preget av passivitet og svak påvirkning. Men dersom oppgaven skal forholde seg Bourideus 

feltteori og dynamikken inne på feltet er det verdt å undersøke betydningen av økonomisk kapital 

da denne kapitalformen dominerer. 

Aktør Økonomisk kapital* Antall artikler i perioden 

Lederartikkel 

før beslutning 

Lederartikkel 

etter beslutning 

Aftenposten 211769 20  nøytral positiv 

VG 112716 19 - positiv 

DN 74629 10 - nøytral 

Dagbladet 71514 16 - negativ 

Bergens Tidene 70220 8 positiv positiv 

Morgenbladet 29046 8 - negativ 

Klassekampen 21648 51 negativ negativ 

Dagsavisen 20497 21 negativ negativ 

Ny Tid** NA 4 - - 
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Posisjonene er fastlagt i kraft av aktørenes plassering i relasjon til kapitalformen som er 

aktiv på feltet (Järvinen 2007: 358). Gitt at feltet ligger under en kommersiell logikk regnes 

økonomisk kapital for å være rådenende. Aktørens økonomiske ressurser må i den forstand 

undersøkes nærmere da det har en betydning for de interne kampene på feltet. I hvert felt finnes det 

dominerende og dominerte aktører som bestemmes av habitus og kapital (Bourdieu 1998: 80). 

Forholdet mellom aktørene bestemmes derfor av et dominansforhold der de aktørene med mest 

energi, eller tilgang til mest kapital dominerer de med mindre. 

6.4.3 Dominans i det utenrikspolitiske mediefeltet 
Tabellen viser at de avisene med minst økonomisk kapital (Klassekampen og Dagsavisen) har flest 

artikler. Avisene ser ut til å prioritere artikler som omhandler det militære bidraget og får fram sitt 

kritiske standpunkt ofte ved hyppig å diskutere bidraget. Avisene med mest økonomisk kapital 

(Aftenposten og VG) diskuterer også bidraget og legger seg tett opptil Dagsavisens hyppighet, men 

er ikke i nærheten av Klassekampens prioritering av saken. 

Som Bourdieu selv skriver ble det journalistiske feltet etablert rundt motsetningen mellom 

aviser som bød på ‘nyheter’ og de som la vekt på ‘kommentarer’. Dette fordrer på et skille mellom 

anerkjennelse fra størst mulig antall lesere og inntekter på den ene siden, og annerkjennelse av 

prinsipper og verdier på den andre siden. En undersøkelse av aktørenes habitus og kapital vitner om 

to ytterpunkter i feltet der aktørene posisjonerer seg. Paradoksalt nok bidrar derfor alle aktørene 

denne oppgaven undersøker til å opprettholde feltet vet at de plasserer seg ulikt i forhold til 

hverandre. Dette er en generell karakter for det journalistiske felt. Strukturen de ulike plasseringene 

skaper bidrar til å gjøre feltet heteronomt hvilket fører til lav grad av autonomi. Dette har betydning 

for feltets påvirkning utenifra. 

Innenfor det journalistiske feltet viser Bourdieu i sin empiriske undersøkelse av det 

journalistiske felt at markedsavhengige presseorganer er mer tilbøyelig til å gjøre 

«barometerkriterier» gjeldende. I den forstand kan logikken være å basere sine publikasjoner på 

salgsverdi, og gitt at avisene Aftenposten og VG, samt Bergens Tidene har store opplagstall leses de 

av et bredt publikum. Derfor er det tenkelig at avisene vil forsøke å konstruere innholdet i samsvar 

med mottakernes oppfatning. I tillegg er det tre tilfeller hvor Bergens Tidene publiserer samme 

artikkel som Aftenposten hvilket kan tolkes å være forsøk på en uniformering av tilbudet og en 

måte å styrke aktørenes posisjon på feltet. Videre hevder Bourdieu politikk er en lite spennende 

forestilling som må forsøke å gjøres interessant. Dette tufter på utfordringer ved å ligge under den 
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kommersielle logikk der også frykten for å kjede og ønsket om å underholde råder (Bourdieu 1998: 

117). Dette taler for at jo bredere en avis når ut, desto mer vil innholdet diskutere allmenne tema 

som ikke er kontroversielle. På den måten konstrueres innholdet i samsvar med mottakers 

oppfatning (ibid.: 61). Dette kan sies å gjelde for Aftenposten og VG i andre periode da de har få 

lederartikler, ingen forsider og færre artikler generelt som diskuterer det militære engasjementet enn 

kritikerne. De få artiklene tyder på at aktørene har valgt andre tema for å nå ut til mottakerne, og 

avisene faller nærmere kategorien Bourdieu originalt mente tilbød ‘nyheter’ og som publiserer etter 

«barometerkriterier».  

Etter økonomisk kapital å regne er Dagsavisen, Klassekampen og Morgenbladet de minst 

etablerte aktørene på feltet. Alle tre avisene mottar pressestøtte og er på den måten ikke like 

markedsavhengig som Aftenposten, VG og Bergens Tidene (Medietilsynet 2016). I tillegg er 

Morgenbladet, som nevnt tidligere, eid av stiftelsen Fritt Ord som har som formål å fremme 

ytringsfrihet og kritisk debatt i offentligheten. Det er derfor mulig å hevde at avisene som ikke er 

like markedsavhegig er mindre opptatt av «barometerkriterier». Dog er det verdt å nevne at særlig 

Klassekampen og Morgenbladet, som er utelukkende kritiske, trolig har mer kulturell kapital, uten 

at dette kan vurderes ytterligere gitt oppgavens avgrensning. 

Videre viser Bourdieus studie at de aktørene som er minst etablerte har en tendens til å sette 

yrkets prinsipper og verdier først. I denne sammenheng vil det bety at de er mer tilbøyelige til å 

opptre som kritiske samfunnsaktører. Uten å foreta empirisk generalisering, observeres samme 

fenomen i denne konteksten. Eksempelvis har Klassekampen publisert flest artikler som omhandler 

norsk Syria-bidrag totalt. Avisen er utelukkende kritisk i lederartiklene sine og har forsider som 

kritiserer bidraget fra begge perioder. En skulle på den måten tro at avisen bidrar til å endre feltet og 

dermed bidra til å gi media rollen som utfordrer heller en støttespiller, men gitt dominansforholdet 

på feltet underlegges Klassekampen dette forholdet og dens kritikk blir i så måte mindre 

betydningsfull. 

På feltet er det dominerende og dominerte aktører og deres posisjoner er fastlagt i kraft av 

deres plassering i relasjon til kapitalformen som er aktiv (Bourdieu 1998: 55, Järvinen 2007: 358). 

Gitt feltes kommeriseille logikk med økonomisk kapital som rådende er det enkelte aviser som 

forsøker å dominere feltet og gjøre sitt syn gjeldende. I den forstand oppstår det et dominansforhold 

der de avisene med mest økonomisk kapital dominerer de med minst. 
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I følge tidligere analyser av mediefeltet og studier av medias rolle i forbindelse med norsk 

militært engasjement har mediene forholdt seg passivt og støttende (Eide og Ottosen 2002, Eide og 

Ottosen 2013, Ottosen et. al 2013, Ottosen og Øvrebø 2016, Tvedt 2015, Santos-Nedrelid 2013). 

Dette sier noe om praksisen og feltets doxa. Gitt medias rolle i forbindelse med tidligere norsk 

militært engasjement kan feltets doxa antas å være i tråd med konsensuskulturens prinsipper som 

ønsker å forene motstridende synspunkter og støtte opp under én og samme stemme i etterkant av 

den politiske beslutningen. Dette studiet har vist at de aktørene som dominerer feltet økonomisk 

støtter beslutningen hvilket kan tolkes som et forsøk på å forene uenighet, dempe kritikk og fremme 

konsensus utad og i den norske befolkningen. 

6.4.4 Det utenrikspolitiske mediefeltet som helhet 
En analyse av avisenes lederartikler og forsideoppslag gir en indikasjon på hvilket standpunkt 

avisene selv tar i forbindelse med forespørselen om ytterligere bidrag. Det gir også mulighet for å 

identifisere de interne kampene på feltet og hvorfor aktørene agerer slik de gjør. I tillegg sier 

antallet artikler totalt noe om avisens prioriteringer. Utover dette, vil det være nyttig å undersøke 

hvordan avisene samlet sett forholder seg i enkelte av disse artiklene for å kunne si noe om media 

som helhet. Her støtter jeg meg til tidligere studier som er gjort på mediemakt i utenrikspolitikken 

og tester om liknende funn gjør seg gjeldende i denne oppgavens datasett. I den forbindelse brukes 

kodeskjema empirien er kategorisert etter mer aktivt. Variabelen «avsender/kilde» sier noe om 

hvem som får komme til orde, og variabelen «referanse til tidligere militært bidrag» og «Godal-

utvalg» kan fortelle om det refereres til tidligere norsk militært engasjement og hvordan det 

vektlegges. I tillegg vil også variabelen «faktuell hendelse» gi en indikasjon på feltets grad av 

egenprodusert kulturell produksjon. 

6.4.4.1 Medias bidrag til en profesjonalisert offentlighet 

Bourdieu hevder at hva som blir sagt har mindre betydning enn hvor eller hvem det kommer fra. 

Dette er fordi dersom symbolsk makt skal identifiseres er det viktig å forstå hvilken posisjon i det 

sosiale hierarkiet personen taler fra (Leander 2008: 14). Enhver språklig interaksjon kan nemlig gi 

muligheten for utøvelse av symbolsk vold (Bourdieu og Wacquant 1996: 130). Dette kan sies å 

gjøre seg gjeldende i Eggen et al. (2015) forskning hvor de hevder media bidrar til underskudd på 

utenrikspolitisk debatt. Deres studie slår fast at media gir statsråder med ansvar for utenrikspolitikk 

mindre kritikk og færre utfordrende spørsmål, og derfor bedre anledning til å fremstå som ekspert. 

Funnene tyder på at media viderefører og til og med også vedlikeholder utenrikspolitikkens som 

gjenstand for konsensus og mindre kritisk debatt enn andre politikkområder (Eggen et al. 2015: 14). 
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Det er ikke mulig med denne oppgavens datamateriale å sammenlikne nyhetsverdien til 

utenrikspolitiske saker som omhandler Norges engasjement med for eksempel innenrikssaker. 

Imidlertid kan verdiene politiker, forsker, interesseorganisasjon og annen på variabelen 

«avsende/kilde» si noe om hvem som kommer til orde. Det kommer frem av oppgavens data at det i 

hovedsak er offisielle kilder som kommer til orde i kronikker, debatter og intervjuer. Avisene 

bruker i påfallende stor grad politikere, forskere eller interesseorganisasjoner til å mene noe om 

problemfeltet. Ettersom ord tillegges verdi etter hvilken posisjon aktøren har i det sosiale hierarkiet 

kan dette bidra til å forklare det offisiøse ordskiftet og indikere at debatten er profesjonalisert. Dette 

i seg selv er ikke nødvendigvis negativt, fordi utenrikspolitikk er en særlig sfære som ikke alle kan 

uttale seg om, men underbygger argumentet til Eggen et al. Og Thune et al. Om den offisiøse 

debatten. Videre viser også oppgavens datautvalg at det stilles få kritiske spørsmål til 

beslutningstakere fra journalister. I den forbindelse blir offentligheten presentert for en 

profesjonalisert offentlighet der media står som talerøret. Dette taler for at media inntar en rolle som 

støttespiller og blir en mekanisme som bidrar til å opprettholde dagens praksis.  

6.4.4.2 Medias evne til å se større sammenhenger 

Variabelen «referanse til tidligere militært bidrag» er inkludert på bakgrunn av følgende funn: 

«historical context is necessary to analyse conflict escalation and those media which fail to bring in 

this dimension will fail to give the audience a proper understanding of why conflict escalation takes 

place» (Ottosen og Øvrebø 2016: 71). Ottosen og Øverbø (ibid.: 78) hevder det er prekært at media 

evner å trekke paralleller til foregående militære operasjoner. De identifiserer parallellen mellom 

Libya og Syria til å være viktig ettersom kaoset i etterkant av intervensjonen i Libya resulterte i at 

flere opprørsgrupper forflyttet seg til Syria. 

Det fremkommer av oppgavens datautvalg at det er 61 av totalt 162 artikler hvor det 

refereres til tidligere militært bidrag. Dette anses å være et relativt stort antall artikler gitt at ingen 

av søkeordene er en betingelse for treff på denne kategorien. Videre er det er 17 tilfeller hvor det 

refereres til Godal-utvalget, vel å merke kun i andre periode da det var da rapporten ble presentert. 

Avisene diskuterer i hovedsak hvorfor ikke Godal-utvalgets anbefalinger ble tatt høyde for. I tillegg 

fremstiller avisene de partipolitiske uenighetene vedrørende en eventuell evaluering av Norges 

innsats i Libya. 

Referanse til tidligere operasjoner og Godal-rapporten viser at det er påfallende mange 

artikler som evner å sette Syria-bidraget i en historisk kontekst. I forbindelse med de ubesvarte 
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spørsmålene omkring Syria-bidraget som ble presentert i innledningen, kan muligens referanser til 

tidligere bidrag øke sjansen for at befolkingen forstår hvorfor beslutningen er kontroversiell. Støtter 

en seg til Ottosen og Øvrebøs argument betyr dette at media lykkes i å gi avisens lesere en bedre 

forestilling om hvorfor og hvordan Syria-bidraget plasserer seg. Imidlertid betyr ikke dette at media 

tar en direkte utfordrende rolle, men evner å sette bidraget i perspektiv og derfor gir bedre grunnlag 

for befolkningen til å nyansere omstendighetene. Dette et i tråd med medias samfunnsoppdrag. 

6.4.4.3 Medias videreføring av virkeligheten 

Datasettet kategoriserte også for «faktuell hendelse». Her er det ikke nødvendig for analysen å 

identifisere hvilke aviser som publiserer hva fordi det sier lite om deres posisjon. Grunnen til dette 

er at en gjengivelse av en faktuell hendelse ikke regnes for å være analytisk. Imidlertid støtter denne 

typen artikler opp om påstanden om at det journalistiske felt reproduserer kulturell produksjon fra 

andre steder. En slik påstand kan forlenges ved å si at feltet er heteronomt og tilbøyelig for 

påvirkning utenfra. Bourdieu selv hadde ikke særlig fokus på storskala-segmentet og hans teori 

egner seg derfor ikke til å si for mye om dette. Dog hevder Couldry (2003) at media kun 

reproduserer materiale som originalt er produsert andre steder. Når det gjelder nyhetsformidling av 

hendelser gjør dette seg gjeldene også i oppgavens datautvalg. Dog er dette langt fra et unikt funn 

da media har i oppgave å informere og formidle om hva som skjer. 

Kategorien ble inkludert for å kunne foreta en sammenlikning med funnene til Thune et al. 

(2006) som viser at norske medier i størst grad er konsentrert rundt utenlandsjournalistikk. Grunnen 

til dette er blant annet begrensede ressurser til kritisk utenriksjournalistikk. Det er kun 12 artikler fra 

første periode og 20 artikler fra andre periode hvor avisene rapporterer om hva som skjer i 

Syria/Irak-Syria. Imidlertid skal det nevnes at det trolig ville vært flere tilfeller dersom søkeordet 

Norge ikke hadde vært en betingelse. På den måten ville alle artikler som handlet om krigen i Syria 

kommet med i datautvalget. Dette betyr at denne oppgaven ikke egner seg til å støtte opp under 

Thune et al. Sine funn på akkurat dette området.  

Når det gjelder kulturell produksjon på feltet viser disse funnene at media gjengir innhold 

produsert andre steder. Det i seg selv er ikke uventet, men støtter opp om at media er en 

kanaliserende aktør som gjengir informasjon som skal formidles til befolkningen. Nevneverdig er 

det at faktuelle hendelser ikke kan forstås i direkte sammenheng med det politiske felts tvang på 

media, men sier noe om medias karakter. 
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6.5 Media som støttespiller 
Denne analysen har svart på om media påtar seg rollen som støttespiller eller utfordrer av 

beslutningen om norsk militært engasjement i Syria. Avisenes argumenter og standpunkt belyser 

hvilken rolle aktørene tar. Det er verdt å understreke at norske aviser ikke er offentlig 

partiavhengige, til tross for at det identifiseres en kobling mellom avisenes standpunkt og 

partipolitisk holdning. Klassekampen, Dagsavisen, Morgenbladet og Dagbladet har en 

venstreorientert holdning hvilket er synonymt med dagens politiske opposisjon, og Aftenposten og 

VG, som er støttespillere av beslutningen, står nærmere partiene som er i posisjon. Bergens Tidene 

og Dagens Næringslivs orientering er ikke kjent. 

På den måten viser lederartikler og forsider at det er variasjoner mellom de ulike 

nyhetsmediene, og at de avisene med minst økonomisk kapital har en mer kritisk holdning enn 

aktørene med mer kapital. Aktøren med aller mest økonomisk kapital, Aftenposten, går fra å være 

nøytral i forkant av beslutningen til å være støttespiller i etterkant. Gitt dominansforholdet på feltet 

er det de aktørene med mest økonomisk kapital som dominerer og gjør sitt syn gjeldende innenfor 

feltet. Da de aktørene med mest økonomisk kapital gir beslutningen om Syria-bidrag støtte blir dette 

det dominerende synet. Ettersom de aktørene med mest økonomisk kapital har flest lesere i 

befolkningen blir disse presentert for et naturliggjort forhold som ikke utfordrer det etablerte og 

media blir utøver av symbolsk vold i naturliggjøringen. På den måten blir media støttespiller og 

deltakende aktør i den utenrikspolitiske legitimeringsprosess. 

7. Konklusjon 
I dette konklusjonskapittelet vil jeg oppsummere funn, belyse oppgavens begrensninger, samt 

komme med forslag til hvordan denne oppgaven kan bidra til videre forskning. Jeg starter med å 

gjenta oppgavens overordnede forskningsspørsmål: Hvilke mekanismer i samfunnet bidrar til å 

opprettholde norsk utenrikspolitisk konsensuskultur? Mer spesifikt – hvilken rolle har media? For å 

analysere medias rolle i norsk utenrikspolitikk har jeg i denne oppgaven undersøkt norsk 

utenrikspolitisk konsensuskultur generelt, og mer spesifikt ved å se på den nylige beslutningen om 

militært engasjement i Syria. 

Bourdieus begrepsapparat egner seg til å belyse skjulte dominans- og maktforhold, og til å 

identifisere om den sosiale orden reproduseres eller endres ved å studere den som blir dominert. 

Begrepene praksis, felt, habitus og kapital har blitt brukt til å identifisere strukturer i samfunnet som 
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bidrar til å opprettholde norsk utenrikspolitisk konsensussøking. Ved å utvelge og analysere data 

både kvantitativt og kvalitativt har jeg i denne oppgaven kommet frem til at media ikke kun er en 

kanaliserende aktør, men støttespiller og deltakende i den utenrikspolitiske legitimeringsprosessen. 

Denne vurderingen plasserer seg mellom de to hovedlinjene i forholdet mellom utenrikspolitikk og 

media fordi media hverken styrer (CNN Effect) eller passivt kanaliserer (Manufacturing Consent) 

landets utenrikspolitikk. 

Den konsensussøkende praksisen i norsk utenrikspolitikk bidrar til å regulere og begrense 

det offentlige ordskiftet. Det svekker følgelig medienes granskende arbeid. På den måten påvirker 

og former den konsensussøkende praksisen andre praksiser. Praksisen gjør seg gjeldende som en 

metapraksis i det utenrikspolitiske mediefeltet der norsk militært engasjement diskuteres og 

presenteres overfor offentligheten. Dog gir ikke norske media entydig uttrykk for konsensus til 

norsk militært bidrag i Syria og metapraksisen kan derfor ikke sies å være determinerende for 

medias rolle. Likevel er de mest toneangivende norske avisene, Aftenposten og VG, støttespillere 

av beslutningen om militært bidrag. På den måten blir de største mediene deltakende i å videreføre 

og opprettholde den utenrikspolitiske konsensussøkingen. Fordi Aftenposten og VG har størst 

opplag blir flesteparten i den norske befolkningen presentert for en legitimert og naturliggjort 

utenrikspolitisk praksis og beslutning. I den forstand blir både staten og media utøvere av symbolsk 

vold på befolkningen. Grunnlaget for overnevnte funn redegjøres for nedenfor. 

Ved bruk av Bourdieus teori og analyseverktøy har jeg identifisert et generelt 

dominansforhold mellom staten og media der media domineres. Fordi staten er et metafelt, og 

overordnet alle andre sosiale felt, kan dens praksiser forme praksiser i andre underliggende felt. En 

slik type dominans kalles metapraksis. På denne måten blir staten toneangivende for hvordan media 

viderefører konsensus i norsk utenrikspolitikk. Staten utøver symbolsk makt og naturliggjør sin 

praksis, og media blir deltakende i den utenrikspolitiske legitimeringsprosessen ved å opprettholde 

og videreføre konsensussøkingen. 

Videre undersøkte jeg spesifikt medias rolle i forbindelse med beslutningen om å sende 

militært engasjement til Syria. Denne analysen baserer seg på selvstendig innhentet primærlitteratur 

og i den forstand tilbyr oppgaven empirisk nybrottsarbeid på et tema som er lite studert foreløpig. 

Ved å bruke Bourdieus analyseverktøy felt, habitus og kapital undersøkte jeg om media har vært 

støttespiller eller utfordrer av regjeringens beslutning om å sende militært bidrag til Syria. En 

feltanalyse av det utenrikspoliske mediefeltet har gitt grunnlag for å kunne si noe om medias rolle. 
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Ved hjelp av konseptene habitus og økonomisk kapital identifiserte jeg hvordan de ulike avisene 

plasserer seg i forhold til hverandre og hvilket syn som gjør seg gjeldene for feltet. 

Gjennom sitater i lederartikler har jeg identifisert aktørenes habitus og deres standpunkt i 

forbindelse med beslutningen om militært bidrag. Klassekampen og Dagsavisen publiserer flest 

lederartikler som kritiserer et eventuelt norsk bidrag i forkant av beslutningen om militært 

engasjement. Aftenposten forholder seg nøytral og Bergens Tidene er støttespiller. Videre kommer 

det frem av analysen fra periode 2 at etter beslutningen om bidrag er Klassekampen og Dagsavisen, 

i tillegg til Morgenbladet og Dagbladet kritiske til regjeringens beslutning. I den forstand er avisene 

utfordrere av konsensuskulturen ved at de ikke støtter opp om beslutningen. Dagens Næringsliv er 

nøytral. Bergens Tidene, Aftenposten og VG er støttespillere av beslutningen i andre periode. 

De avisene som er kritiske til beslutningen utfordrer konsensukulturen ved å stille spørsmål 

ved statens legitimitet, men de har for lite økonomisk kapital til å endre eller utfordre feltet. Avisene 

med mest økonomisk kapital er støttespillere til beslutningen. På den måten blir flere i befolkningen 

presentert for en naturliggjøring av beslutningen om å sende militært engasjement til Syria. Likevel 

sier dette også noe om hvor markedsorientert media er. Fordi Aftenposten og VG har flest lesere vil 

mer av innholdet diskutere allmenne tema som ikke er kontroversielle. I den forstand kan det antas 

at avisen ikke har vilje til, eller interesse av å drive kritisk utenriksjournalistikk. Det er ikke 

illegitimt at Aftenposten og VG gir støtte til beslutningen, men verdt å merke seg at folk flest 

dermed blir presentert for en støttende holdning til regjeringens beslutning. Dette vil trolig bidra til 

å dempe kritikk og fremme konsensus i den norske befolkningen og utad.  

7.1 Oppgavens begrensning 
Det verdt å nevne at det ikke kun er økonomisk kapital som bestemmer aktørenes posisjon på feltet. 

Eksempelvis kan kulturell kapital også si noe om aktørenes posisjonering, og det er tenkelig at dette 

vil ha en innvirkning på aktørens karakter og relasjonen imellom dem. Kulturell kapital har ikke 

blitt vurdert i oppgaven da formålet har vært å undersøke markedsandel for å kunne si hvilket 

standpunkt den største andelen i befolkningen presenteres for. Videre er kulturell kapital 

vanskeligere å operasjonalisere, og oppgavens omfang har gjort det nødvendig å avgrense. 

7.2 Perspektivering 
Dette studiet kan åpne opp for en grundigere undersøkelse av Norges totale bidrag til den 

amerikanskledede koalisjonen i kampen mot IS. Liknende teoretisk rammeverk og empirisk 

avgrensning kan brukes til å undersøke debatten omkring norsk bidrag til Irak fra 2014. Norges 
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bidrag til Irak nevnes i korte trekk i denne oppgaven. Mandatet for militært engasjement i Irak var 

tydeligere enn det er i Syria, i tillegg til at det forelå invitasjon fra irakiske myndigheter. En 

sammenlikning av funnene ville gitt et mer omfattende bilde av hvordan Norges totale innsats mot 

IS fremstilles av media og for befolkingen. 

Denne oppgavens rammeverk og funn kan ikke generaliseres til andre land, men gitt 

utenrikspolitikkens generelle ideal om konsensus er det grunn til å tro at liknende mekanismer vil 

gjenfinnes i andre land. En komparativ casestudie mellom ett eller flere andre land vil kunne si mer 

om relasjonen mellom utenrikspolitikk og media. Norges manglende politiske offentlige debatt kan 

settes i perspektiv til det danske Folketingets åpne debatt der ytterligere bidrag i den 

amerikanskledede koalisjonen ble diskutert. Det kan undersøkes hvordan dette videreføres i media 

og til hvilken grad det blir gjenstand for debatt. Det er verdt å nevne at det ikke er sikkert funnene 

vil samsvare da Danmarks bidrag er mer offensivt. Danmark stiller med jagerfly, spesialstyrker og 

transportfly til den amerikanskledede koalisjonen. 
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