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Politiske skandaler  
Kampen om definisjonsmakt 
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En statsråd går av i 2018 
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En statsråd går av i 2008
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”Her forlater Sylvi Listhaug krisemøtet 
hos Erna Solberg” (Aftenposten, 19 mars)

Department of Media and Communication  

5 > Department of Media and Communication  6 > 

Retorikk skandale (2018) �
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Maktskandale (2008) 
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Mediemaktens høydepunkt

En kjent makthaver trengt opp i et hjørne med lyssky gjerninger på 
samvittigheten og panisk skrekk i blikket er mediekulturens 

journalistiske høydepunkt (Rosenberg 2003:36).
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Mediene som aktører
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Medienes makt i skandalens faser 

ü  Første avsløring 

ü  Forsvar og tilbakevisning 

ü  Nye avsløringer 

ü  Avgangen 
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Watergate-skandalen (1974)  
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Borten-saken (1971)

ü  Regnes som den første medialiserte skandalen; radio og TV 
brakte direktesendinger fra forhandlingene. 

ü  Mediekritikk: ”aviser og fjernsyn tok over en del av styringen og 
influerte på regjeringsskiftet ” (Borten, NOU 1982 30:81). 

ü  ’Det medievridde samfunn’ (Gudmund Hernes, 1979). 
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1980-tallet: Økning i skandaler  

 

ü Forklaringsfaktorer:  

 
q  Løssalgsavisene & kringkastingsmonopolets brudd 

q  Personifisering av politikken

q  Avpolitisering av pressen 

q  Åpenhetskultur; tilgang til kilder    
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Ytterligere økning fra 2000-tallet 

Syse-saken (1990) – brudd på aksjeloven 

Rød-Larsen-saken (1996) – skatteunndragelser 

Søviknes-saken (2002) – upassende seksuell omgang 

Tønne-saken (2002) – politikk, næringsliv og private forhold 

Norman-saken (2002) – privat & offentlig økonomi 

Valla-saken (2007) – kritikk av lederstil 

Diffen-saken (2007) – skatteunndragelser 

Ramin-Osmundsen saken (2008) – handtering av ansettelse    

Haga-saken (2008) – skatteunndragelser
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Synlighet – medielogikk 
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Politiske skandaler  

ü  Mellom det trivielle og det kriminelle.

ü  Trussel mot dominerende verdier, normer og moral.  

ü  Belyst gjennom mediene; tilgang på kilder. 
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Moralsk klima 

ü  Kulturell kontekst: handlinger som blir skandale i ett land, er 
akseptert i et annet. 

ü  Historiske kontekst: handlinger som blir skandale på et 
tidspunkt, er akseptert på et annet tidspunkt.  

 

ü  Norske skandaler = brudd på norske verdier:  
v  Nøysomhet  

v  Likhetsideal  

v  Moralisme    

v  Konsensus   
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Giske-saken (2017-2018) �
- kamp om definisjonsmakt
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�
Sex-skandale, USA 1998: �
Clinton-Lewinsky
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Tilløp til en sex-skandale, �
Norge 2018
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Medienes makt & politiske skandaler  

ü  Moralske standarder blir forhandlet gjennom skandaler.  

ü  Avsløringsmakt, -ikke lenger forbeholdt etablerte medier.  

ü  Politiske kommentatorer, - fortsatt fortolkningsmakt.   

ü  Kampen om definisjonsmakt, - delvis flyttet til sosiale medier.  
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