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Drivhuseffekt, bærekraftig utvikling og forurensningsfrie gasskraftverk er eksempler på ord og 

uttrykk i norsk energi- og miljødebatt. Det er også eksempler på miljøretorikk – ord og uttrykk 

som er brukt for å få andre til å forstå energi- og miljøproblematikk på en spesiell måte. Slik 

strategisk bruk av språk er ledd i en kamp om symbolsk makt der aktører vil definere problemer 

og angi løsninger som kan påvirke politikken på det aktuelle området. Aktørene forsøker å 

overbevise eller overtale om at akkurat deres standpunkt er det beste.  

 

Kampen om den symbolske makten finner sted i en offentlighet der mediene er en bærebjelke. 

Mediene fungerer som en arena ved at de tilbyr spalteplass eller sendetid der parter får framføre 

sin retorikk. Her kan politikere og andre aktører finne og presentere argumenter og innspill. 

Samtidig som mediene er en arena, er de imidlertid også aktører ved at de aktivt regisserer 

ordskiftet på den samme arenaen. Mediene er ordstyrere – de velger hvilke tema som skal tas 

opp, samt hvilke aktører som regnes som sentrale i enkeltsaker og i den løpende 

samfunnsdebatten. Mediene kan initiere debatter, spille folk ut mot hverandre, eller stenge tema 

og aktører ute fra arenaen. De partene som slipper til får sin retorikk mediert – det vil si, filtrert, 

konstruert og rekonstruert av journalistene. Mediene velger ut bruddstykker av retorikken, og 

gjengir den tilpassa sine sjanger- og produksjonskrav. Mediene har også i høyeste grad sin egen 

retorikk, uavhengig av saksfeltet som omtales.  

 

Gjennom regiprosessene konstruerer mediene fortolkningsrammer som tilbys publikum. 

Presentasjonen og utbudet av rammer har trolig stor innflytelse, selv om mediene ikke dikterer 

folks standpunkter. Mediene utøver imidlertid en form for redigerende makt gjennom de 

beskrevne prosessene – de definerer foretrukne måter å tenke om sakskomplekser på, og 

inviterer sitt publikum til iallfall å anerkjenne at framstillingsmåten er korrekt. Denne typen 

definisjonsmakt er lite studert. Min påstand er at det er viktig å undersøke hvilken retorikk som 

tas i bruk om et sakskompleks: Hvordan er den motivert? Hva slags effekt kan den ha hatt? 

Hvordan er den mediert, det vil si, hvordan har mediene regissert og konstruert rammer?  

 

I denne studien ser jeg på disse spørsmålene i forbindelse med striden om utbygging av Øvre 

Otta-vassdraget. Jeg bruker retorisk teori for å analysere retorikken til partene slik den kom til 

uttrykk i Aftenpostens spalter, og nyhetssosiologisk teori for å vise hvilken regijobb, og dermed 

maktutøvelse, avisa sto for i denne sammenhengen.  
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Retorisk motivasjon 

Retorisk teori er velegna for å forstå hvordan aktører bruker språk. Jeg velger å ta utgangspunkt 

i arbeidene til Kenneth Burke som regnes for å ha en helt sentral plass innen nyretorikk (Conley, 

1990/1994, s. 269; Foss, Trapp, & Foss, 1991, s. 22; Brummett, 1993, s. xi; Warnock, 1996, s. 

90; Brock, 1999, s. 1; Kennedy, 1999, s. 294; Warnock, 2000, s. 75). Nyretorikk er en 

samlebetegnelse som er brukt om teoretikere som har lansert alternativer til det positivistiske 

språksynet og den ukritiske bruken av antikk retorikkteori (Black, 1965/1978, s. 124; Fafner, 

1977/1989, s. 12; Burnham, 1996, s. 462; Kock, 1997, s. 10).  

  

I utgangspunktet skiller imidlertid ikke Burke seg særlig fra klassikerne, definisjonen av 

retorikk og forståelsen av dens formål er lik. Persuasion
1
 regnes som den sentrale aktiviteten: 

 

[Rhetoric is] the use of words by human agents to form attitudes or to induce actions in other human 

agents. … [It is] the use of language as a symbolic means of inducing cooperation in beings that by nature 

respond to symbols (Burke, 1950/1969, s. 41ff). 

 

Burke skiller seg derimot fra den tradisjonelle forståelsen av retorikk på fire andre måter (Foss 

et al., 1991, s. 174ff): Han mente det er retorikk selv om retoren, taleren eller forfatteren av en 

tekst, ikke er seg bevisst sine retoriske og overbevisende handlinger. Han inkluderte retoren 

som sitt eget publikum; en overbeviser også seg sjøl. Videre mente Burke at også ikke-verbale 

elementer burde studeres så lenge de har en eller annen form for mening for publikum. Retorikk 

inkluderer alle former for diskurs.  

 

Den fjerde og viktigste forskjellen er imidlertid at Burke insisterte på en overtaler/overbeviser 

ved å skape identifikasjon. Burke hadde som utgangspunkt at menneskers symbolbruk er drevet 

av at vi er atskilte som fysiske, biologiske vesener. Vi forsøker å overkomme tilstanden ved 

identifikasjon med andre, vi ønsker samarbeid og kommunikasjon (Burke, 1950/1969, s. 20ff). 

Hele vår identitet utformes gjennom ulike egenskaper eller substanser, så som fysiske objekter, 

                                                 
1
 Persuasion (gresk persuasio) kan oversettes med både overbevise og overtale, og noen bruker begge deler om 

hverandre (Johannesen, 1987, s. 7). De to ordene har imidlertid ulik betydning: Det å “overtale en annen om p er 

å få den andre til å tro p. Men å overbevise en annen om p er å gi den andre tilstrekkelig gode grunner til å tro at 

p er sann eller akseptabel” (Tranøy, 1986, s. 64). Enkelte vil bruke overtale fordi de mener at retorikken må 

vedstå seg sitt ønske om å påvirke og forandre folk (Andersen, 1995, s. 19). Andre betoner at retorikk involverer 

både følelser og forstand, både det å overbevise og det å overtale (Fafner, 1977/1989, s. 41). Jeg heller til denne 

siste oppfattelsen og velger å oversette persuasion med begrepsparet overtale/overbevise.  
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yrker, venner, holdninger og så videre. I denne prosessen deler vi substans med den eller det vi 

assosierer oss med, vi identifiserer oss og blir consubstantial. Menn og kvinner identifiserer seg 

med hverandre i det vi deler av menneskelighet, selv om vi er forskjellige på en hel rekke andre 

opplagte måter (Foss et al., 1991, s. 174). Men på tross av at vi oppnår identifikasjon oppheves 

ikke den grunnleggende atskillelsen. Isteden får man en situasjon der en er forent og atskilt på 

samme tid. Denne delingen er basismotivet for retorikk. Atskillelsen og fellesskapet skaper den 

universelle retoriske situasjonen (Burke, 1950/1969, s. 21).  

 

I boka A grammar of motives (1945/1969) introduserte Burke sitt mest kjente analyseverktøy – 

pentaden (the pentad). Pentaden er et verktøy som hjelper teoretikere til å analysere og forstå 

retorens retoriske strategier. Med en pentadisk analyse studerer man hvordan mønstre i diskurs 

indekserer, konstruerer og inneholder motiver (Stillar, 1998, s. 63). Retorens beskrivelser av en 

situasjon indikerer hva slags perspektiv vedkommende har, hvilke valgmuligheter retoren 

mener eksisterer og hva han eller hun kommer til å gjøre. Språkbruken forteller altså noe om 

retorens motiv, men også noe om hvordan retoren forsøker å strukturere eller omstrukturere 

publikums oppfatninger av en situasjon.  

 

Det første steget i en pentadisk analyse er et forsøk på å besvare fem grunnleggende spørsmål 

med utgangspunkt i retorens perspektiv:  

 

[What] was done (act), when or where it was done (scene), who did it (agent), how he [sic] did it (agency), 

and why (purpose) (Burke, 1945/1969, s. xv).  

 

Handlingen er altså det som retoren beskriver som handling. Scenen er der retoren mener 

handlingen fant sted, enten dette dreier seg om et fysisk sted, eller en historisk epoke. Aktøren 

er den som retoren mener utførte handlingen. Aktørene kan være enkeltindivider eller grupper, 

og det går også an å snakke om venner og fiender – hjelpere og motaktører (Burke, 1945/1969, 

s. 20). Aktøren kan også være retoren sjøl. Middelet som retoren mener aktøren har tatt i bruk 

kan beskrives som en fysisk gjenstand, f. eks. en datamaskin. Men middelet kan også være noe 

abstrakt, en sterk vilje til noe, en spesiell språklig stil, eller liknende. Formålet er det som 

retoren mener aktøren forsøker å oppnå med sin handling.  

 

Det er selvfølgelig slik at den samme situasjonen kan beskrives på ulike måter, og de 

pentadiske elementene kan ta ulik form alt etter retorens perspektiv. F. eks. kan en juridisk tekst 
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betraktes som en handling i én sammenheng, i andre som et middel for å få samfunnet til å 

fungere. Samtidig kan også teksten ses som et bakteppe, en scene, som gir konteksten for dem 

loven omfatter (Bridges, 1996, s. 500).  

 

Bestanddelene i pentaden kan gås etter i sømmene så dypt en vil for å undersøke motivasjon. F. 

eks. kan en betrakte den studerte retorikken som handlingen, scenen kan være stedet der 

retorikken framføres, aktøren kan være skribenten, og så videre (Foss et al., 1991, s. 184). 

Termene hjelper uansett for å gi navn til forskjellige bestanddeler i en situasjon, samtidig som 

de kan bety ulike ting, brukes på ulike nivåer og i ulike sammenhenger. 

 

Etter å ha identifisert retorens framstilling ved hjelp av de fem termene, forsøker en å finne ut 

hvilken av komponentene i pentaden som har innflytelse på de andre. En undersøker forholdet – 

ratioene – mellom pentadens bestanddeler (Burke, 1945/1969, s. 15). Ingen handlinger skjer i 

vakuum, de må enten være forbundet med en scene, en aktør, et middel eller et formål. Derfor 

må en se nærmere på det parvise forholdet i de ti ulike konstellasjonene det er mulig å lage: 

Handling – scene, handling – aktør, og så videre. En slik systematisk sammenlikning vil gi en 

oppfatning av hvilken bestanddel som dominerer de øvrige, og hvilket forhold som er mest 

framtredende. En handling kan f. eks. forklares ut fra aktørens formål, men den kan også forstås 

med utgangspunkt i konteksten, scenen. I det førstnevnte tilfellet dreier det seg om et 

formål:handling-forhold, i det sistnevnte et scene:handling-forhold. Og dersom karaktertrekk 

ved aktøren sies å forklare handlingen har man et aktør:handling-forhold. Rekkefølgen til 

termene indikerer påvirkningsretningen (Burke, 1945/1969, s. 434). 

 

Uansett hvilken form forholdet har – ved å snakke om noe definerer man også det man snakker 

om. En sier hva det er, men også hva det ikke er. En styrer oppmerksomheten i den ene eller den 

andre retningen ved hjelp av ordvalget:  

 

Even if a given terminology is a reflection of reality, by its very nature as a terminology it must be a 

selection of reality; and to this extent it must function also as a deflection of reality (Burke, 1966, s. 45). 

 

Ved å fokusere på aktørens holdning eller karakter kan man styre oppmerksomheten vekk fra 

sceniske forhold. Eller omvendt, en kan dirigere oppmerksomheten vekk fra en aktørs 

personlige motiv ved å vektlegge sceniske forhold (Burke, 1945/1969, s. 17). Om 

arbeidsledigheten i Nordland er høy kan en si at nordlendinger er late og foretrekker å gå på 
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trygd. Eller en kan peke på konjunkturvanskeligheter for nordnorske næringer, noe som i større 

grad fritar aktørene. Ved å lokalisere problemet i forhold til henholdsvis aktøren og scenen, 

følger det også at løsningen må finnes samme sted. Enten må latsabbene skjerpe seg, eller så må 

politikerne hjelpe den konjunkturavhengige industrien og/eller stimulere til annen 

næringsvirksomhet i regionen.  

 

I sum: Pentaden hjelper til å sette navn på bestanddelene som er involvert i beskrivelsen av en 

situasjon eller en retorisk handling. En får analysert hvilken bestanddel som dominerer, og 

dermed har man et grunnlag for å karakterisere og sammenlikne ulike typer retorikk, hvilke 

motiv som ligger bak, samt hva slags identifikasjonspotensial retorikken kan ha hatt.  

 

Medienes framstillingsform 

Det ligger i journalistikkens selvforståelse at den ikke brukes retorisk i vanlig forstand. 

Journalistene skal ikke argumentere for det ene eller andre standpunktet i en sak. Selvsagt går 

det an å finne eksempler på at journalister gjør dette likevel (se f. eks. Heradstveit & Bjørgo, 

1987/1992, kap. 8). Det jeg har skrevet om styring av oppmerksomhet ved ordvalg, og så videre 

gjelder selvfølgelig også for journalistiske tekster, uansett om valgene er gjort bevisst eller 

ubevisst. Likevel er det strategiene for å styrke troverdigheten som forbindes med spesifikk 

journalistisk retorikk. Journalisten er nødt til å overtale/overbevise leseren om at det som 

omtales har skjedd (Tuchman, 1978/1980, s. 82ff; Gundersen, 1991 s. 98). Journalistikken skal 

overtale/overbevise om sin institusjonelle kvalitet; det er sant for det står i avisa. Et ledd for å 

oppnå dette har vært å strekke seg mot et objektivitetsideal. Journalistikken skal være 

faktaorientert, journalisten skal intervjue og gjengi troverdige kilder, og forsøke å underbygge 

utsagnene i teksten. Debatter skal framstilles balansert, journalisten bør unngå å uttrykke 

meninger, eller i det minste skille disse fra framstillingen av fakta (Eide, 1992, s. 30; 

Shoemaker & Reese, 1996, s. 17; McNair, 1998, s. 68).  

 

At objektivitet er en umulighet er imidlertid for lengst en vedtatt sannhet innenfor store deler av 

akademia, og det er heller ingen fremmed tanke i journalistkretser. Mange programregler og 

yrkeskodekser forsøker å bruke termer som balanse og nøytralitet i stedet (Eide, 1992, s. 41). 

Dette omgår likevel ikke det sentrale problemet – ingen tekstproduksjon kan være ideologisk 

fristilt. Objektivitetsidealet foreskriver visse metoder, som f. eks. at de ulike partene i en sak 

skal komme til orde. Dersom det ikke utøves grundig kildekritikk kan imidlertid dette idealet 
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også invitere til en form for relativisme som ikke er uproblematisk eller avideologisert. F. eks. 

gir mediene ofte like mye oppmerksomhet til kritikerne av FNs Klimapanel, som til 

konklusjonene fra panelet. Fortolkningsrammen som konstrueres da impliserer at en har å gjøre 

med to sidestilte grupper og to standpunkter der verken mediene eller publikum kan avgjøre 

kvaliteten. Det gis uttrykk for at det eksisterer en større vitenskapelig usikkerhet enn det faktisk 

gjør blant det store flertallet av klimaforskere.  

 

Eksempelet viser at det utøves definisjonsmakt selv om idealet er balanse og objektivitet. Det er 

måten mediene konstruerer slike fortolkningsrammer på som jeg er interessert i å si noe om. 

Nyhetssosiologi kan kaste lys over slike forhold. I analysen vil jeg særlig trekke fram 

nyhetskonvensjonene og kildenes påvirkningsarbeid, og betydningen dette har for hvem som 

slipper til i spaltene. De samme faktorene trekker jeg inn for å forstå hvorfor det er visse deler 

av hendelsesforløpet omkring debatten som løftes fram. Tanken er altså at mediene gjennom 

denne regijobben konstruerer fortolkningsrammer. Denne termen må ringes inn nærmere: 

 

Begrepet rammer brukes ofte, men det er liten konsensus om hva det egentlig innebærer 

(Entman, 1993, s. 51). Erving Goffman introduserte det i sosiologien, og for ham var rammer 

det som lot brukeren lokalisere, motta, identifisere og putte merkelapper på “a seemingly 

infinite number of concrete occurrences defined in its terms” (Goffman, 1974, s. 21). Rammer 

kan med andre ord forstås som det som organiserer erfaring. Det går også an å snakke om 

medierammer, da forstått som “grunnregler for tolkning og presentasjon som brukes for å 

organisere hendelser og handlinger på en rutinemessig og sammenhengende, men likevel 

attraktiv og interessevekkende måte” (Eide & Hernes, 1987, s. 61).  

 

I et annet arbeid har jeg diskutert rammebegrepet og en modell som angir hvilke symbolske 

verktøy som ofte inngår i konstruksjonen av rammene (Ihlen & Andersen, 1999, s. 19ff). I 

studien her vil jeg imidlertid bruke et mer åpent rammebegrep der jeg først og fremst ser på de 

journalistiske valgene og framhevingene av aktører og aspekter ved debatten. Nettopp 

prosessene av “selection and salience” er det mest sentrale i alle forståelser av rammebegrepet 

(Entman, 1993, s. 52). Jeg vil forsøke å analysere hva slags makroramme Aftenposten har brukt 

i forhold til casen, og dermed hvilken retorikk som har dominert i spaltene.  
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Metode 

Jeg har valgt å analysere en case – mediedekningen av debatten om utbyggingen av vassdraget 

Øvre Otta. Fokuset er på perioden 23.11.1994–7.6.1999; fra det kom signaler om at en 

konsesjonssøknad var på trappene, til Stortinget avviste en full utbygging.  

 

For å begrense datamaterialet undersøker jeg bare dekningen i ei avis – Aftenpostens 

morgenutgave. Begrunnelsen for valget av Aftenposten er at det er stor sannsynlighet for at de 

ulike aktørene i debatten kom til orde her ettersom dekningen trolig var mer omfattende enn i 

riksavisene VG og Dagbladet. Aftenposten har flere sider, og bruker generelt mye mer plass på 

miljøstoff enn VG (Ihlen, 1999, s. 41). Samtidig har Aftenposten en sentral plass i den norske 

offentligheten som den største abonnements- og regionavisa (www.nal.no). 

 

Det finnes over 150 norske aviser og en hel rekke etermedier, derfor er det vanskelig å påstå at 

mitt utvalg er representativt. For å høyne representativiteten burde andre store aviser, 

etermedier og lokalaviser være inkludert. Utvalget kan imidlertid forsvares ut fra ressurshensyn, 

og fordi det – iallfall for pressen – eksisterer en betydelig samvariasjon mellom medienes 

rangering av tema (Lacey & Longman, 1993, s. 211; Dearing & Rogers, 1996, s. 62; Ihlen, 1999, 

s. 41f). I tillegg regner jeg det som sannsynlig at aktørenes retorikk er noenlunde ens i forhold 

til de store mediene.  

 

For å finne fram til materialet søkte jeg i Atekst (webatekst.aftenposten.no) og Aftenposten 

Interaktiv (www.aftenposten.no) på stikkordene Øvre Otta. Jeg har sett bort fra typografi og 

billedbruk, og bare konsentrert meg om tekstene der Øvre Otta-navnet fantes i tittel, ingress 

og/eller de to første avsnittene av brødtekst. Dernest registrerte jeg alle personene som uttalte 

seg direkte eller indirekte i sakene.  

 

Jobbingen med materialet førte til at jeg oppretta kategorier for aktørene basert på en kvalitativ 

vurdering av om de signaliserte et for eller imot standpunkt i saken, samt øvrige fellestrekk de 

måtte ha. Dette resulterte i følgende kategorier for utbyggingstilhengerne: 

Opplandskraft/medeiere, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), rikspolitikere, 

lokalpolitikere, samt lokalbefolkning. Motstanderne delte jeg inn i miljøvernorganisasjoner, 

rikspolitikere, lokalpolitikere, samt lokalbefolkning. Kategorien lokalpolitikere er definert vidt, 

og inkluderer også stortingsrepresentanter fra Opplandsbenken.  
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Bakgrunn og oversikt 

Fra 70-tallet og fram til i dag har utbyggingen av norske vassdrag vært omstridt. Da 

Mardalsfossene skulle legges i rør i 1970 førte det til den første miljøvernaksjonen basert på 

sivil ulydighet (Berntsen, 1994, s. 146). På begynnelsen av 80-tallet dominerte striden om 

utbyggingen av Alta-vassdraget – den mest tilspissede begivenheten i norsk etterkrigstid (Furre, 

1991, s. 399; Benum, 1998, s. 38ff). I Øvre Otta-saken så mediene et liknende potensial, slik f. 

eks. følgende tittel vitner om: “Klar for lenke – hvis nødvendig: Alta-krigeren vil slåss igjen” 

(Fjellheim, 1999, s. 19). 

 

Debatten om Øvre Otta tok til i 1967, da Opplandskraft kjøpte deler av fallrettighetene og ville 

bygge kraftverk. Sterk motstand gjorde imidlertid at selskapet stilte planene i bero. Da Samlet 

plan for gjenværende vassdrag ble vedtatt i 1985, het det at full utbygging av vassdraget ikke 

var aktuelt i “overskuelig framtid”. Likevel – på 90-tallet tok Opplandskraft igjen fram tanken 

om utbygging. Figur 1 viser så fordelingen for Aftenpostens 76 artikler om debatten fra dette 

tidspunktet og fram til Stortinget stemte over saken i juni 1999.  

 

Figur 1 Antall Aftenposten-saker om Øvre Otta 1994 – 1999 
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Kurven har en klar topp i perioden da avstemningen i Stortinget fant sted. I tillegg er det to 

mindre topper våren de to foregående årene: Først etter at NVE anbefalte konsesjon; i andre 

omgang da Regjeringen avslo søknaden og Opplandskraft anka saken inn for Stortinget. 

 

66 av de 91 personene som uttalte seg i saken var det mulig å tilskrive et standpunkt for eller 

imot utbygging. 19 var for, 47 mot. Tabell 1 gir en oversikt over antallet opptredener til 

førstnevnte, tabell 2 viser sistnevnte.  
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Tabell 1 Opptredener av aktører for utbygging  

Opplandskraft og medeiere  

Sæle 10 

19 

Lokalpolitikere 

Krogstad (sp) 7, Rudihagen (a) 7 

18 

Rikspolitikere 12 

NVE 4 

Lokalbefolkning 2 

 55 

Tabell 2 Opptredener av aktører mot utbygging 

Rikspolitikere  

Gjul (a) 11, Sanner (h) 10, 

Langeland (sv) 7 

52 

Miljøvernorganisasjoner  

Naturvernforbundet 13, Bellona 7 

Vern Øvre Otta 5, Den Norske 

Turistforening 5 

32 

Lokalpolitikere 7 

Lokalbefolkning 5 

Diverse aktører 3 

 101 

 

Tabellene viser at utbyggingsmotstanderne var representert nesten dobbelt så ofte som 

tilhengerne. Dette og en rekke øvrige trekk fokuserer jeg på seinere. I denne omgangen tjener 

tabellen til å identifisere sentrale aktører. Blant tilhengerne som utpekte seg var 

Opplandskraft/medeiere, særlig direktør Oddleiv Sæle, samt lokalpolitikerne Hans Krogstad, 

ordfører i Skjåk, og Torstein Rudihagen, leder i Oppland Arbeiderparti. Kategorien 

rikspolitikere var forholdsvis stor, men ingen personer var gjengangere. NVE var ellers den 

eneste enkeltaktøren som figurerte i noen særlig grad.  

 

Blant utbyggingsmotstanderne dominerte rikspolitikerne stort, særlig Gunn Karin Gjul (a), Jan 

Tore Sanner (h) og Hallgeir H. Langeland (sv) skilte seg ut. Miljøvernorganisasjonene var den 

neste store kategorien, og Naturvernforbundet skilte seg ut. Bellona, ad hoc-organisasjonen 

Vern Øvre Otta og Den Norske Turistforening var også forholdsvis sentrale.  

 

1994–1996: Konsesjonssøknaden utformes og leveres 

Opplandskraft setter utbyggingssaken på dagsorden først, og administrerende direktør Oddleiv 

Sæle er den hyppigst utbyggingsstemmen i materialet totalt. Særlig scene er framtredende i 

hans argumentasjon. Sæle framhever at det har vært forbruksvekst i Norge. Sagt ved hjelp av 

pentaden: Det har skjedd endringer i scenen. Mens “usikre markedsforhold” de foregående åra 

gjorde utbygging uaktuell, er “prisene nå høye, og forbruket på nytt økende” (23.11.1994). 

Forbruksveksten – sceniske forhold – kan sies å påvirke handlingen, det at Opplandskraft vil 
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søke NVE om konsesjon. Forholdet får bare omtale i notisform i Aftenposten, og det er ikke 

med noen uttalelser fra motstandere.  

 

Det går nesten et år før Øvre Otta igjen er omtalt, nok en gang i notisform. Nå heter det at 

Opplandskraft snart har sin søknad klar, men denne gangen er det Naturvernforbundet som får 

uttale seg. Aftenposten trenger trolig noen som kan kommentere, og aller helst kritisere 

utbyggingssøknaden. Dette passer selvsagt Naturvernforbundet som har behov for å fremme 

sitt syn. Leder Heidi Sørensen erklærer at saken får topprioritet hos dem, men hun slipper ikke 

til med noen argumentasjon. Aftenposten tar det for gitt at det er allment kjent at miljøvernerne 

går imot denne utbyggingen (28.9.1995). Enkelte forventer et nytt Alta. En konfliktramme er på 

plass. 

 

Opplandskraft leverer sin konsesjonssøknad i januar 1996, men uten Aftenpostens omtale. 

Derimot kommer det et oppslag i mai dette året. Skjåk-ordføreren Hans Krogstad (sp) varsler at 

han er på nippet til å si nei til en utbygging (24.5.1996). Det er snakk om at naturressursskatten 

skal fases inn over en 15 års periode, og dermed vil kraftkommunene gå glipp av store inntekter. 

Formålet, å få skatteinntekter, framtrer som det sentrale og det som vil styre hans handling. Her 

fokuserer Aftenposten for første gang det som oppfattes som en sentral konfliktdimensjon i 

Otta-saken: by versus land, de nasjonale versus de lokale behovene. En slik konfliktbeskrivelse 

nyanseres riktignok noe da avisa seinere kan fortelle at fylkesmannen i Oppland går imot en 

utbygging med den begrunnelsen at den vil skade miljøet. Fylkesmannen viser til at “en rekke 

viktige, nasjonale problemstillinger fortsatt står ubesvart. Det gjelder bl.a. fremtidige 

verneinteresser og fremtidig energiforsyning” (29.6.1996). Fylkesmannen forsøker altså å gjøre 

Otta-saken til et nasjonalt anliggende, og argumenterer scenisk ved å skissere en situasjon prega 

av ubesvarte spørsmål. Dette må få konsekvenser for handlingen – det utredningsarbeidet som 

gjøres.  

 

1997: NVE anbefaler, motstanderne mobiliserer 

Som vist i figur 1 kommer den første virkelige toppen i dekningen våren 1997. Aftenposten er 

opptatt av at NVE behandler søknaden om utbygging. Direktoratet er sett på som en pådriver 

for utbygging i flere sammenhenger. I Aftenposten på 80-tallet uttalte f. eks. direktøren: “– Det 

er NVEs innerlige [sic] ønske at det igjen vil bli søkt om nye vannkraftprosjekter eller 

opprusting av gamle” (8.12.1987). I undersøkelsesperioden er imidlertid talspersonene 
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forsiktig med å uttale seg før direktoratet er ferdig med å behandle utbyggingssøknaden. 

Grunnholdningen skinner likevel gjennom, f. eks. i saken i januar 1997 der retorikken er 

dominert av den sceniske beskrivelsen: Ettersom det er så gode økonomiske tider bryr ikke folk 

seg like mye om å spare energi. Da så direktoratet i mars offisielt går inn for en utbygging, 

argumenteres det ut fra en framtidig scene: “– Det fremtidige kraftbehovet tilsier ... en 

tilnærmet full utbygging av Øvre Otta” (11.3.1997).  

 

NVE har likevel en dobbelthet i sin argumentasjon. Etaten framhever at dens formål er å sikre 

energitilførselen. Derfor er det “behov for både en fortsatt satsing på enøk-tiltak og utbygging 

av flere vannkraftverk” (30.1.1997). Men formålet er også å ivareta “miljøhensyn [og] 

opplevelsesverdien i området”. Direktøren trekker fram forslagene til endringer i 

utbyggingsplanen fra Opplandskraft – noen elver skal få “tilnærmet normal sommervannføring 

og noe vintervannføring” (11.3.1997). Ergo påvirker også formålet handlingen i dette tilfellet. 

Et sentralt poeng er at et slikt formål:handling-forhold ikke nødvendigvis er noen 

rasjonalisering av en handling, men en situasjon der formålet nærmest betraktes som 

uangripelig. Formålet gjøres universelt. Det eksisterer for seg sjøl, à la kunst for kunstens skyld. 

Når formålet betraktes på denne måten er alle midler legitime for å nå det.  

 

Da det er klart at NVE går inn for en utbygging er Aftenposten interessert i reaksjoner på dette 

og henter inn uttalelser fra Opplandskraft. Selskapets representanter er selvfølgelig fornøyd 

med avgjørelsen. Avisa er imidlertid igjen interessert i motforestillinger, utbyggingen er 

omstridt, og det er det som gjør Otta-saken til godt stoff. Motstanderne av en utbygging har 

behov for å mobilisere og markere seg i mediene. Naturvernforbundet kommer tungt inn, og 

sammen med Den Norske Turistforening eier de to organisasjonene saken i denne perioden.  

 

En pentadisk analyse av eventuelle interne strategidokumenter eller intervjuer med aktørene 

kunne sikkert ha vist hvordan de så på mediene som en scene, omtale som et middel og stopp av 

utbyggingsplanene som formålet. I Naturvernforbundets offentlige argumentasjon om Øvre 

Otta, er det imidlertid en annen type argumentasjon som dominerer – den sceniske. Den scenen 

som beskrives er imidlertid vesensforskjellig fra den NVE skisserer. Anbefalingen fra NVE 

skaper en scene der Naturvernforbundet som aktør må gripe til “alle demokratiske midler” for å 

stoppe utbyggingen (11.3.1997). Leder Heidi Sørensen kritiserer i “sterke ordelag” 

Regjeringens handlingsplan for en prosents årlig vekst i kraftproduksjon. Scenen som dette 

forslaget må sees i sammenheng med er et økende norsk forbruk, og en “grenseløs norsk 
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kraftsløsing”. Dersom en vil bøte på dette problemet med vannkraftutbygging aleine, vil det 

ifølge Sørensen kreve en Øvre Otta-utbygging per år (26.6.1997).  

 

Karakteristikken “sterke ordelag” står for journalistens regning. Øvre Otta ble sett i forhold til 

den omstridte Alta-saken, og Aftenposten brukte dermed en konfliktramme som føyer seg inn i 

det konvensjonelle ønsket om temperatur i spaltene. En temperatur som en dreven medieaktør 

som Sørensen også kan utnytte ved å uttale seg i dramatiske, patosfylte vendinger, og dermed 

begeistre journalistene. Konflikt regnes som godt stoff. Slik kan altså dekningen forstås som et 

produkt av interaksjonen mellom nyhetsorganisasjoner og kilder. Den journalistiske logikken 

bidrar til at aktørenes retorikk framstår i en tilspissa form, samtidig som aktørene også er 

innforstått med dette og utnytter det strategisk for å få dekning.  

 

Det blir også et oppslag etter at “Den Norske Turistforening og Norges Naturvernforbund gjør 

felles front mot norsk energipolitikk, og krever full stans i vannkraftutbyggingen” (26.6.1997). 

Med økt størrelse og bredde følger også økt legitimitet som kilde. De to organisasjonene får 

dessuten følge av en rekke andre aktører. Bellona og Vern Øvre Otta er sitert én gang hver. 

Videre henter Aftenposten inn en del kommentarer fra ulike rikspolitikere som er kritisk til en 

utbygging. Det finnes derimot lite utprega argumentasjonen for standpunktene til disse 

aktørene i denne omgangen. Imidlertid lar avisa for første gang noen representanter for 

lokalbefolkningen slippe til. Et reportasjelag besøker Otta-traktene. Eieren av Grotli 

Høyfjellshotell, Are Bergheim, kaller en eventuell utbygging for en “ren katastrofe for 

reiselivsbedriftene i området”. Han maler fram følgende framtidige scene: “– Synet av den 

ødelagt elvedalen, med tørrlagt elv og fire gigantiske steinfyllinger tett inntil riksvei 15, kan 

være med på å ruinere Norges renommé som naturopplevelsesland” (27.6.1997). Hans kollega 

Gunnar Moen Salberg ved Pollfoss Gjestehus hevder vannmassene “som blir igjen vil knapt 

være synlig i det dype elveleiet” (27.6.1997). Og Aftenposten lar dessuten noen utenlandske 

turister komme til orde. De “reagerer med forskrekkelse” på utbyggingsplanene (29.6.1997). 

Slik får avisa patos i dekningen, og de sistnevnte aktørene brukes som sannhetsvitner på 

konsekvensene av en utbygging – turistene kan utebli.  

 

Nyhetskonvensjonen tilsier at forhold bør tilspisses, og dette er som nevnt også et repertoar 

kilder kan ta i bruk. Motstanderne er flinkest til å bruke det gamle retoriske motivet det er å 

spille på frykten for det ukjente. De overnevnte skrekkscenarioene av hvordan Øvre Otta vil 

komme til å se ut er mer kraftfulle enn den bekymringen utbyggingstilhengerne uttrykker for 
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manglende kraftforsyning. Igjen kan det pekes på hvordan journalistene setter pris på patos, og 

gir plass til aktører som kan bruke dette på rett tid i denne sammenhengen, det vil si, når 

journalistene trenger stoff. Flere av utbyggingstilhengerne er riktignok avskåret fra denne 

strategien. Som en offentlig institusjon kreves det mer sober språkbruk av NVE. Opplandskraft 

har på si side så vidt mye økonomisk egeninteresse investert i en utbygging, at deres eventuelle 

bekymring for kraftmangel ikke har særlig troverdighet. Det er altså vanskelig for dette 

selskapet å argumentere scenisk. 

 

Det økonomiske argumentet pleier gjerne å være monopolisert av dem som jobber for 

utbygging, men ikke i denne saken. Eierne av Grotli Høyfjellshotell og Pollfoss Gjestehus får 

støtte av Reiselivsbedriftenes Landsforening som “frykter turistreaksjoner mot tørre elver” 

(29.6.1997). Formål er altså en sentral bestanddel i denne retorikken. Foreningen er engstelig 

for å ødelegge reiselivets “hovedprodukt”, og “svært bekymret over at norsk natur kan 

forsvinne bit for bit gjennom stadig flere vannkraft-prosjekter” (30.6.1997). Disse stemmene 

dukker imidlertid ikke opp i dekningen seinere. Det kan kanskje forstås slik at denne vinklingen 

er oppbrukt etter disse oppslagene. Det er ikke lenger noen nyhet at reiselivsnæringen lokalt og 

nasjonalt er engstelig. Dette begrenser, iallfall for en periode, motstandernes muligheter til å 

plassere det økonomiske argumentet særlig sentralt.  

 

Motstanderne av en utbygging mobiliserer imidlertid på brei front, og det betaler seg i 

dekningen ved at de opptrer langt hyppigere og er langt flere enn utbyggingstilhengerne. Som 

det vises i tabellene 1 og 2 figurerer aktører mot utbygging 101 ganger, mens aktørene for 

utbygging opptrer 55 ganger. Det er 47 aktører som uttaler seg mot utbygging, mens det er 19 

som uttaler seg for.  

 

Trolig har motstanderne prioritert arbeidet mot mediene høyt, mens utbyggingstilhengerne 

kanskje først og fremst har konsentrert seg om å drive lobbyvirksomhet i forhold til politikerne. 

Riktignok er miljøorganisasjonenes lobbyvirksomhet per i dag godt utbygd, men tradisjonelt 

har mediekanalen vært deres beste, og kanskje eneste mulighet til innflytelse. Det er gjerne 

påstått at det er lettere for opposisjonen å komme til orde gjennom mediene enn gjennom de 

etablerte innflytelseskanalene (Olsen, 1980, s. 39). Utbyggingsinteressene har enten vært en del 

av det etablerte politiske systemet eller hatt nær kontakt med det offisielle apparatet, og dermed 

ikke vært like opptatt av eller tvunget til å bruke mediene. 
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Behovet for å bruke mediene har en pris. Retorikken må tilpasses og budskapet forenkles. Som 

påpekt, de patosfylte vendingene hører for det meste til hos motstanderne av en utbygging. 

Igjen er det altså et eksempel på hvordan den journalistiske logikken påvirker aktørenes 

retorikk, og de kan framstå som noe unyanserte. På den annen side: Når miljøbevegelsen har 

lagt vekk på medierelasjoner, har de også opparbeida seg ekspertise på dette området. Så vel 

Naturvernforbundet som Bellona er drevne aktører som kan identifisere når de har 

sammenfallende interesser med mediene og kan utnytte dette. Opplandskraft på si side har 

neppe den samme erfaringen med å skape blest om sine standpunkter. Når selskapet figurerer i 

dekningen virker det oftest som et resultat av at journalisten har innhenta kommentarer, framfor 

at selskapet har søkt dekning på egenhånd.  

 

1998: Regjeringen avslår søknaden 

Dekningen når en ny topp våren 1998. Den nytiltrådte Regjeringen Bondevik avslår 

konsesjonssøknaden i februar. Saken er dermed definitivt flytta opp på riksplan. 

Rikspolitikerne er i flertall i spaltene til Aftenposten. Blant utbyggingsmotstanderne er Olje- og 

energiminister Marit Arnstad (sp), Gunn Karin Gjul (a) og Jan Tore Sanner (h), nestleder i 

energi- og miljøkomiteen. På tross av at disse politikerne figurerer hyppig er det lite 

argumentasjon å spore. Gjul signaliserer riktignok sin grunnholdning: En bør forsøke å hindre 

naturinngrep som er “så store” som dem en utbygging i Øvre Otta innebærer (24.2.1998). Dette 

formålet tilsier at vi må forsøke å dempe veksten i kraftforbruket.  

 

Naturvernforbundet er også representert i dekningen, men organisasjonen mister noe av sitt 

tidligere moment på grunn av økonomiske problemer og interne stridigheter. De opptrer likevel 

i tre saker, og igjen knytter retorikken seg til sceniske forhold: “…fortsette å sløse med 

energi…” (23.2.1998); “Vassdragsnaturen har ofret nok! Vi må få slutt på sløseriet med vår 

elektriske høyenergi” (25.4.1998). Faktisk er det slik at “NVE, Olje og energidepartementet og 

andre utbyggingskåte miljøer nå må innse at epoken med vannkraftutbygging er ubønnhørlig 

slutt” (24.2.1998). Det er altså mer eller mindre naturgitte (sic) sceniske forhold som gjør at en 

utbygging ikke er nødvendig. Dette må motaktørene ta inn over seg. Deres handlinger vil ellers 

“ødelegge våre siste gjenværende verneverdige vassdrag” (23.2.1998). Med betegnelsen “våre 

vassdrag” forsøker Sørensen å skape identifikasjon og fellesskap med publikum. Vi har 

eiendomsretten til den norske naturen. Samtidig er igjen utsagnene prega av patos, og slik sett 

godt stoff, kanskje særlig fordi de kommer fra en person i en viss posisjon, en leder av en stor 
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grasrotorganisasjon. Sørensen bruker også et aktør:handling-forhold i sin beskrivelse. Da hun 

karakteriserer utbyggingstilhengerne som kåte er det med på å redusere deres engasjement til å 

handle om følelser og drifter. I en kultur der rasjonalitet og logikk heller plasseres i høysetet, 

kan en dermed se vekk fra eller sette parentes rundt deres argumenter.  

 

Når scene er den dominerende bestanddelen i retorikken, må også retoren knytte sine 

løsningsforslag til nettopp scene. Naturvernforbundet foreslår konkret at en må “gå over til å 

bruke flis og andre energiformer til oppvarming” (25.4.1998). Det er imidlertid 

bemerkelsesverdig lite plass som vies til slike spørsmål. Dels kan dette ses som en konsekvens 

av nyhetskonvensjonene som tilsier at journalistene er opptatt av aktuelle hendelser, vedtak og 

strid framfor mer prinsipielle spørsmål. Dels kan det forstås som en følge av at aktørene kanskje 

ikke har villet ta opp dette fordi det er et fåtall argumenter det er plass til i den begrensa 

spalteplassen som er til rådighet. Igjen er altså poenget at det journalistiske produktet og 

retorikken i spaltene må forstås som et resultat av samvirket mellom journalister og øvrige 

aktører.  

 

Da det er klart at Regjeringen avslår søknaden gjelder det å posisjonere seg for Opplandskraft. 

Selskapet erklærer at det vil anke avgjørelsen inn for Stortinget, og for første gang siterer også 

Aftenposten noen rikspolitikere som støtter utbyggingsplanene: Erik Dalheim (a) og Øyvind 

Vaksdal (frp). Men akkurat som de fleste av rikspolitikerne som er imot en utbygging – ingen 

av dem slipper til med argumenter. Aftenpostens framstillingsramme bærer preg av at avisa 

oppfatter dimensjonen lokal utbyggingsvilje versus rikspolitisk motstand som den viktigste. 

Det vises altså til to rikspolitikere som er for utbygging, men først og fremst er det to 

lokalpolitikere som brukes som representanter for disse kreftene. Ordføreren i Skjåk, Hans 

Krogstad, er hyppig sitert i Aftenposten. Han har også følge av en annen lokalpolitiker, leder av 

Oppland Arbeiderparti, Torstein Rudihagen. Det er særlig formål som synes å påvirke 

handlingene til disse lokale aktørene. Rudihagen uttaler f. eks.: “– Ingen kraftutbygging i Norge 

kan gi så mye strøm med så små naturinngrep” (29.5.1998). Dette formålet – mye strøm med 

små naturinngrep – forklarer altså hvorfor han går inn for utbygging. At nettopp Rudihagen 

slipper til skyldes nok blant annet at den største spenningen knytter seg til hva Arbeiderpartiets 

stortingsgruppe vil lande på etter anken fra Opplandskraft. I tillegg har Rudihagen lokal 

forankring, og er blant de mest aktive i utbyggingssaken.  
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Fortsatt er det imidlertid motstanderne av en utbygging som dominerer i spaltene. Dette året blir 

skeivheten ekstra paradoksal ettersom Aftenposten på lederplass argumenterer for utbygging 

(26.2.1998). Dette viser at samtidig som avisa har redigerende makt, brukes ikke denne 

nødvendigvis bevisst manipulerende av redaksjonsledelsen. Dominansteoretikere framhever 

hvordan mediene opprettholder og forsterker ideologien og verdisystemet til samfunnets elite. 

Dersom eliten ønska utbygging av Øvre Otta, kan en altså på grunnlag av Aftenpostens dekning 

se at bildet kan være mer sammensatt. Trolig er det i dette tilfellet mer fruktbart hevde at det er 

så vidt mange skiftende faktorer som påvirker medieinnhold i ulik grad og i ulike situasjoner, at 

eventuell ideologisk dominans snarere er tilfeldig og uforutsigbar. For å forstå et spesielt 

medieinnhold er en nødt til å basere seg på en case-for-case empirisk analyse av 

påvirkningsfaktorer og den sosioøkonomiske konteksten (McNair, 1998, s. 163). Dekningen er 

i dette tilfellet heller dominert av konvensjonene for hva som er nyheter, hvilke aktører som 

regnes som legitime og disse aktørenes eget påvirkningsarbeid.  

 

1999: Stortinget behandler anken 

Høsten 1998 er det lite blest om Otta-saken i Aftenposten-spaltene. Typisk nok intensiveres 

dekningen først våren 1999, altså like før Stortinget skal behandle ankesaken. Halvparten av 

materialet i undersøkelsesperioden stammer fra denne perioden. Dette må først og fremst 

forstås som en konsekvens av at mediene er opptatt av konkrete hendelser. Videre er det slik at 

tema og saker som er institusjonalisert og som står høyt på den politiske dagsorden regnes som 

godt stoff. Dekningen av Øvre Otta-debatten er for en stor del konsentrert rundt det politiske 

spillet, rundt dragkampen for å få flertall for det ene eller det andre forslaget. Det er i Stortinget, 

på riksplan, saken skal avgjøres og Aftenposten følger dette spillet nærmest. Dekningen er 

konsentrert rundt de periodene da politikerne eller byråkratene hadde eller skulle fatte vedtak.  

 

Av dette følger det også at det er institusjonselitene, enten det er politikere eller organisasjoner, 

som intervjues (jamfør Olsen, 1980, s. 38). Aftenposten velger ut spesielle aktører. 

Lokalbefolkningen i Øvre Otta-traktene er marginalisert i dekningen. Dette kan selvsagt dels 

forklares ut fra markedshensyn og profil – Aftenposten er primært ei avis for Oslo-området. 

Dels kan det leses i sammenheng med tendensen til hendelsesorientering og offisiøs dekning. 

Blant motstanderne er det rikspolitikere som figurerer oftest, til tross for alt påvirkningsarbeidet 

miljøorganisasjonene sto for. Forholdet kan demonstreres slik: Fra 1998 til 1999 har antallet 

rikspolitikere som uttaler seg blitt fordobla og tredobla for henholdsvis tilhengere og 
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motstandere av utbyggingen. 8 rikspolitikere uttaler seg for, 32 mot. Så vel Gjul som Sanner er 

hyppig sitert, i likhet med SV.s Hallgeir H. Langeland. Men også andre aktører opptrer 

hyppigere. F. eks. figurerer representanter for miljøorganisasjonene 16 ganger, mot bare 3 året 

før. Bellona og Vern Øvre Otta er for alvor representert.  

 

Også Opplandskraft og de utbyggingsvennlige lokalpolitikere, Krogstad og Rudihagen, er 

intervjua oftere enn før. Opplandskraft 10 ganger, mot 4 i 1998. Lokalpolitikerne 13 ganger, 

mot 3 året før. I tillegg sier lederne i Høyre og Fremskrittspartiet at de støtter selskapet, og for 

første gang nevnes også den lokale interessegruppa for utbygging.  

 

Fokuset på spillet og eliteaktørene må også ses i sammenheng med at våren 1999 byr på langt 

mer spenning i Øvre Otta-saken enn de tidligere årene. I 1996 kunne NVE.s behandling av 

konsesjonssøknaden endt med avslag, og det var en viss usikkerhet om hva Regjeringen 

Bondevik ville gjøre seint i 1997 og tidlig 1998. Disse avgjørelsene involverte likevel ikke så 

mange fraksjoner, og foregikk i mer lukka rom enn hva debatten våren 1999 gjør. Det er høyst 

uvisst hvordan avstemningen i Stortinget vil falle, og det er harde forhandlinger i 

stortingsgruppene til så vel Arbeiderpartiet som Høyre. Aller mest usikkerhet knytter det seg til 

hva Arbeiderpartiet ville lande på, ettersom partiet mer eller mindre var delt i to. Til sammen 

gjør dette hendelsene til godt stoff. Men som påpekt, dekningen er mer konsentrert rundt selve 

spillet, enn akkurat argumentene for eller imot utbygging. Sanner, Langeland og de andre 

rikspolitikerne slipper bare i liten grad til med begrunnelser for sine standpunkter.  

 

Aftenposten velger seg igjen utbyggingstilhengere som har stor egeninteresse involvert i 

utfallet av saken. En viktig forskjell er imidlertid at disse nå også argumenterer med konkrete, 

sceniske beskrivelser. Skjåk-ordfører Krogstad konsentrerer argumentasjonen ned til følgende: 

“– En utbygging av Øvre Otta sikrer Skjåks fremtid.” Kommunen har inntekter fra tidligere 

kraftutbygging, men “fremtiden krever store investeringer. Bare enerom på aldershjemmet 

kommer på rundt 20 millioner kroner” (7.4.1999). Det er altså sceniske forhold som forklarer 

handlingen. Videre spiller han på omsorg og sympati for det som tradisjonelt anses som en svak 

gruppe – de eldre. Gjentatte valgundersøkelser har vist hvordan eldreomsorg er en sentral verdi 

hos det norske folk (se f. eks. Kiberg, Strømsnes & Vasstrand, 1995, s. 23; Aardal, Valen, 

Narud & Berglund, 1999, s. 19). Utbyggingen er også nødvendig fordi bygda preges av 

“forgubbing og fraflytting” (7.4.1999). Dette er imidlertid ikke like patosfylte og maleriske 
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scenarioer som dem blant annet turistnæringen i bygda stiller opp når de snakker om “åpne sår” 

som følge av utbyggingen.  

 

Ordfører Krogstad bagatelliserer derimot naturinngrepene: “– Dammene står jo der … de ble 

bygd for 50 år siden. Det vi gjør nå, er å bygge et hull under jorda. Og det kaller de 

naturødeleggelser. Nei, det er ikke til å begripe” (7.4.1999). Hans bilde av den kommende 

naturscenen er slik: Vannstanden “blir som i dag på de fleste strekningene, og der den blir noe 

mindre, vil det ikke sjenere hverken fastboende eller turister” (7.4.1999).  

 

For første gang i dekningen av Otta-saken innhenter Aftenposten også kommentarer fra lokale 

utbyggingstilhengere som ikke er politikere: I en reportasje uttaler Oddbjørn Aaboen fra Skjåk 

seg. Aaboen var medlem av Vern Øvre Otta i to år, men bytta så side. Forholdene 

formål:handling og scene:handling finnes igjen i hans argumentasjon også. Det første han 

tillegges av Aftenposten er et ønske om å utvide campingplassen han eier. Opplandskraft skal 

være med på å betale for investeringer i vann og kloakk dersom det blir utbygging av vassdraget. 

Samtidig er Aaboen klar over at turistene vil oppleve natur, og stopper på campingplassen hans 

for dette. Fossen og naturen er deres middel for opplevelse. Imidlertid lister han opp et 

alternativt middel, nemlig et opplevelsessenter som Opplandskraft skal bidra til. Dette kan bli 

en “god erstatning for tapt vannføring” (21.5.1999).  

 

Også Aaboen er opptatt av at den inngåtte intensjonsavtalen mellom Skjåk kommune og 

Opplandskraft kan “skape nytt liv” i bygda (21.5.1999). Aaboen beskriver en scene som preges 

av utflytting, og akkurat som for ordfører Krogstad er disse sceniske forholdene med på å 

forklare ønsket om å bygge ut. 

 

Per Steinar Løkken fra Vern Øvre Otta mener derimot at tilhengerne av en utbygging først og 

fremst har som formål å gjøre bygda rikere. Hadde Løkken brukt pentaden som hjelpemiddel 

ville han ha sagt at tilhengernes argumentasjon var bygd på et formål:handling-forhold. Hans 

scenebeskrivelse skiller seg imidlertid markant ut fra den utbyggingstilhengerne gir. For 

Løkken legger vekt hvor bra det faktisk er i Skjåk. “– Bygda er blant de mest velstående i 

Distrikts-Norge. Skolene er så flott at du vil ikke tro det. Det eneste vi mangler, er unger. Dem 

får vi ikke ved å bygge ut Øvre Otta. Nei, Skjåks framtid er ikke avhengig av økonomisk 

velstand” (7.4.1999). Løkken trekker altså fram sceniske forhold, og i følge ham er det 
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ingenting i disse som krever en utbygging. Tvert imot betinger forholdene en annen handling, 

nemlig å gå i mot utbygging.  

 

Argumentasjonen til verntilhengerne i rikspolitikken bærer fortsatt preg av å ha formål som en 

viktig bestanddel. Arbeiderpartiets fremste utbyggingsmotstander, Gunn Karin Gjul, er den 

hyppigst siterte rikspolitikeren våren 1999 da partienes stortingsgrupper diskuterer hva de skal 

gå inn for i avstemningen. I sluttfasen – da Arbeiderpartiet går inn for en halv utbygging – 

poengterer Gjul at redusert utbygging er målet, middelet for å oppnå dette er en 

kompromissvilje som gjør at de klarer “å redde seks elver”, vedtaket “begrenser 

naturinngrepene betydelig”. Kompromisset trengs fordi “det mest sannsynlig ville være 

utbyggingstilhengerne som ville få flertall dersom valget sto mellom dette og ingen utbygging” 

(20.5.1999).  

 

Et spesielt forhold gjentas: Aftenpostens lederskribent går igjen inn for utbygging (8.6.1999), 

samtidig som vernerne dominerer i spaltene. Nok en gang vises det altså at mediene nok kan ha 

klare politiske program, men at dette ikke nødvendigvis synes i eller overføres direkte til den 

redaksjonelle dekningen. Som allerede nevnt, i dette tilfellet synes nyhetskonvensjonene og 

kildestrategiene å være mer betydningsfulle. F. eks. bærer motstanden enda mer preg av å være 

basert på en brei allianse. Natur og ungdom dukker opp i spaltene, og dermed er det hele fem 

grasrotorganisasjoner mot utbygging som er synlig i Aftenpostens spalter, mens det bare er én 

tilsvarende organisasjon på tilhengernes side. Utbyggingskreftene er igjen først og fremst 

representert av Opplandskraft og to lokalpolitikere.  

 

Bellona er den miljøorganisasjonen som har størst gjennomslag dette året, faktisk større enn 

den spesifikt saksorienterte organisasjonen Vern Øvre Otta. Dette kan leses dels som et tegn på 

at de eldre miljøorganisasjonene er bedre etablert som kilder, dels som et tegn på at Vern Øvre 

Otta er et lokalt initiativ og langt mindre strømlinjeforma og profesjonelt enn de øvrige 

organisasjonene. Vern Øvre Otta er representert i fem saker totalt, fire i 1999, og kunne sikkert 

ha oppnådd å bli sitert hyppigere dersom de f. eks. hadde hatt en klarere frontfigur. I materialet 

er det fire ulike personer som uttaler seg på vegne av organisasjonen. Med sin operasjonsmodus 

i et individorientert paradigme ser mediene personer som interessante, ikke strukturer. 

Organisasjoner uten en klar lederskikkelse, en person å intervjue, er vanskelig å håndtere. 

Likevel, Vern Øvre Otta oppnår langt mer oppmerksomhet enn interessegruppa for utbygging 

som bare er nevnt én gang i Aftenpostens spalter. 
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At de eldste miljøorganisasjonene har blitt etablert som en “naturlig” del av kildenettet skyldes 

nok dels behovet for fast leveranse av sterke meninger som bringer temperatur til spaltene. Dels 

skyldes det nok også at mange journalister har bakgrunn i miljøbevegelsen, og/eller har 

forståelse og velvilje for argumentene derfra. Dermed har de kanskje et større ønske om å 

inkludere miljøorganisasjoner som kilder.  

 

Samtidig som Naturvernforbundet og Bellona besitter ekspertise i forhold til mediene, hadde 

disse to organisasjonene og Turistforeningen høyt profilerte ledere i undersøkelsesperioden. 

Dette gjør det lettere å få tilgang til mediene ettersom journalistene regner kjendiser som godt 

stoff. I materialet finnes dessuten kjente folk fra så vel sports- som underholdningsverdenen – 

motstanderne får støtte fra kjendiser som Vegard Ulvang og Lise Fjeldstad. Ingen av disse får 

riktignok like stor oppmerksomhet i Aftenposten som i løssalgsavisene. Et hovedpoeng er 

likevel at det ikke er noen tilsvarende profiler blant utbyggingstilhengerne.  

 

De som er oftest sitert blant tilhengerne er enten ansatt i Opplandskraft, eller de er politikere 

med lokal forankring. Dette viser til et av de sentrale redigeringsaspektene som går igjen. 

Aftenposten framstiller debatten som om striden hovedsakelig står mellom lokale og nasjonale 

krefter. Det er en spesiell type aktører som får representere hver si side. Bortsett fra NVE er det 

få av de sentrale utbyggingstilhengerne som ikke har en eller annen form for lokal tilknytning 

og egeninteresse i saken. Utbyggingstilhengernes fremste representant i 1999 er fra 

Opplandsbenken. Han står dermed med et bein i lokalpolitikken og et i rikspolitikken.  

 

Det kan godt tenkes at de lokale aktørene er de ivrigste tilhengerne, og at rikspolitikere som er 

interessert i en utbygging ikke har et like sterkt engasjement. De førstnevnte forsøker kanskje i 

større grad å få sine meninger på trykk. Samtidig opplever sikkert journalistene nettopp dem 

med sterkest engasjement og størst egeninteresse investert som de mest legitime og interessante 

representantene. Å intervjue lunke rikspolitikere er muligens ikke så fristende i denne 

sammenhengen. Samtidig bør denne skeivheten, og det store antallet rikspolitikere blant 

motstanderne, også forstås i forhold til det andre hovedmomentet ved Aftenpostens regissering 

– fokuset på perioden før avstemningen i Stortinget.  

 

7.6.1999 lander Stortinget på det som blir kalt “en halv utbygging”. Dette vekker størst glede 

hos dem som vil verne Øvre Otta, ettersom utbyggingen slett ikke blir i det omfanget som 
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Opplandskraft søkte om tillatelse til. I følge Gjul er det likevel ingen jubel i motstandernes leir 

(7.6.1999). Det er heller ikke mye glede å spore blant utbyggingstilhengerne. Opplandskraft har 

også på forhånd karakterisert et slikt vedtak som “en vannvittig ressursutnyttelse”, selv om 

selskapet forsøker å holde mulighetene åpne ved å si at det ikke vil utelukke en utbygging under 

slike vilkår heller (22.5.1999). Debatten ender imidlertid i denne omgang med usikkerhet rundt 

hvorvidt Øvre Otta-vassdraget vil bli bygd ut eller ikke. 
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Konsekvenser 

Det er rimelig å anta at retorikken har hatt en innflytelse på utfallet i Øvre Otta-saken, selv om 

det selvsagt er vanskelig å slutte direkte fra bruken av en spesiell type retorikk, dens forekomst 

på mediearenaen, og til et bestemt avstemningsresultat. Det var heller ingen fullstendig seier for 

miljøkreftene, selv om de iallfall tilsynelatende dominerte i mediene. Realpolitiske avgjørelser 

og hestehandel har sin selvsagte plass når en skal danne seg et helhetlig bilde av hvorfor 

Stortinget stemte som det gjorde. Dette kommer da også godt til syne i retorikken til 

Arbeiderpartiets fremste utbyggingsmotstander, Gjul. Hun uttalte at partiet burde ha en positiv 

miljøsak i valgkamparbeidet, og derfor burde gå imot utbyggingen.  

Det pentadiske analyseapparatet har vist seg nyttig for å analysere de retoriske 

strategiene, og gjør det lettere å fortolke hva som var kjernen i argumentasjonen. Oppsummert 

ser utbyggingstilhengerne på det å sende utbyggingssøknaden som handling. De betrakter 

scenen som et Norge med forbruksvekst eller et Øvre Otta der bygdene rundt dør. Det kreves 

ressurser for å pleie de eldre i Skjåk og redde bygda fra fraflytting. I mange av sammenhengene 

betraktes Opplandskraft som aktør, og de øvrige utbyggingstilhengerne som medhjelpere. 

Konsesjonssøknaden er middelet for å oppnå formålet: En utbygging som kan tilfredsstille 

energietterspørselen og sikre inntekter, og dermed framtida, for bygda Skjåk. En utbygging kan 

skape nytt liv – endre de sceniske forholdene.  

For NVE gjelder det at direktoratets formål er å bidra til at energietterspørselen møtes. 

Andre tilhengere poengterer at Øvre Otta er et lite inngrep som kan gi mye strøm, akkurat det 

som bør være det viktigste for alle. Og dersom Opplandskraft betaler for utbedring av strøm og 

vann, samt bidrar med et “opplevelsessenter”, er det nok til å vippe vektskåla i favør av 

utbygging for enkelte tvilere. Slik er også formål styrende for handlingen. Dette gjelder særlig 

for de utprega lokale representantene.  

De vanskelige sceniske forholdene og de mer eller mindre høyverdige formål krever en 

bestemt handling og et bestemt middel: Arbeid for en utbygging ved hjelp av en 

konsesjonssøknad. Scene og formål er de mest sentrale bestanddelene i tilhengernes retorikk.  

En pentadisk analyse hjelper også til å tolke hvilke bestanddeler som var viktigst i 

motstandernes retorikk. Disse aktørene betrakter ofte også utbyggingssøknaden som 

handlingen. Den scenen vernetilhengerne beskriver er derimot gjerne et Norge som preges av 

energisløsing. Sløseri har en negativ klang og kan vekke moralsk indignasjon. Motstanderne 

setter slik et spørsmålstegn ved legitimiteten til forbruksveksten som utbyggingstilhengerne 

betrakter som den uavhengig og “gode” variabel. Disse sistnevnte er dessuten først og fremst 
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drevet av sine drifter, de er “utbyggingskåte”. Slik er også aktør en viktig term i deler av 

retorikken til motstanderne. 

Scenen beskrives også som en velstående vassdragskommune: Skjåk. Ytterligere 

rikdom vil ikke hindre fraflyttingen. Begge disse beskrivelsene skiller seg altså markant fra den 

scenen utbyggingstilhengerne skisserer. Er de riktige, er det lite som kan skape sympati for 

utbyggingsønsket. I tillegg tar flere av motstanderne i bruk mer patosfylte vendinger enn 

tilhengerne. Mot tilhengernes bagatellisering manes det fram skrekkscenarioer av 

konsekvensen av en utbygging. Dette kan også være et resultat av behovet for medieomtale, 

samtidig som det er et virkemiddel flere av utbyggingstilhengerne er avskåret fra å bruke. 

Aktører og motaktører er vekselvis Opplandskraft og selskapets medhjelpere versus 

utbyggingstilhengerne. Middelet aktørene benytter er henholdsvis konsesjonssøknaden versus 

protester og aksjoner. Formålet er å bidra til økt forbruksvekst eller å hindre naturinngrep. Ord 

for scene og beskrivelser av scenen er gjerne mest sentral i argumentasjonen, men også innen 

verneretorikken finnes det varianter. Formål – å hindre naturinngrep – er en viktig ingrediens i 

enkeltes retorikk. Dette har et dramatisk potensial, og dessuten – når det argumenteres ut fra 

denne termen tar det fort form av at det individuelle løses opp til fordel for en høyere enhet – et 

universelt formål. Dette kan også karakteriseres som et forsøk på identifikasjon, eller en 

invitasjon til å dele dette formålet, nettopp fordi det betraktes som universelt. 

Retorikken som er analysert her er mediert i den forstand at den er framført på 

mediearenaen, og ikke framstår i noen ”rein” form. Vekselvirkningen mellom 

nyhetskonvensjonene og medienes iscenesettelse på den ene side, og aktørenes retoriske 

strategier og øvrige påvirkningsarbeid har gitt to viktige utslag: Fokuset for dekningen er på en 

spesiell del av debatten og det er et spesielt utvalg av aktører. Disse trekkene er nært forbundet 

med hverandre, og har konsekvenser for fortolkningsrammen som konstrueres, hva slags type 

retorikk som framstår og identifikasjonspotensialet til denne. 

Dekningen er hendelsesfokusert og konsentrert rundt offisielle beslutninger, enten de er 

fatta av NVE, Regjeringen eller partigrupper. På sett og vis er det altså elitene og det offisielle 

Norge som får sette dagsorden. Det er ikke med dette sagt at mediene burde la være å dekke 

offentlige beslutningsprosesser slik de kommer til uttrykk på Stortinget og andre steder. Det er 

likevel mulig å tenke seg alternative måter å dekke saken på. F. eks. kunne en sett for seg en 

fyldigere dekning allerede på det tidspunktet Opplandskraft søkte om konsesjon. Aftenposten 

skriver først og fremst om spillet i de avgjørende fasene, og her er det liten plass til argumenter 

for eller imot utbygging. Dekningen preges av at påfallende mange artikler mangler dette. Slik 
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blir mye av dekningen ofte det som nærmest er blitt et munnhell i medieforskningen – nyheter 

for allerede informerte. 

At det er en spesiell del av debatten som fokuseres må forstås som et resultat av at 

kildene konsentrerer sine påvirkningsforsøk nettopp rundt de nevnte beslutningene. Med sin 

kjennskap til hvordan mediene arbeider veit f. eks. miljøorganisasjonene at det er lettest å få 

gjennomslag for saker som aktuelle, gjerne som følge av at de snart skal behandles. I en periode 

før et vedtak fattes er det også ekstra viktig å bruke mediene som en scene for å framføre sin 

retorikk og legge press på politikerne. 

Dette leder over på det andre sentrale trekket ved dekningen. Det er en spesiell type 

aktører som er representert. Et sentralt poeng er riktignok at selv om dekningen er 

hendelsesfokusert og konsentrert rundt offisielle beslutninger, er det ikke først og fremst 

retorikken til de institusjonelle elitene som finner gjenklang i spaltene. Aftenposten erklærer to 

ganger på lederplass at avisa mener Øvre Otta bør bygges ut, men det er motkreftene som 

slipper til i spaltene. Trolig har motstanderne prioritert arbeidet mot mediene i høyere grad enn 

tilhengerne. En annen viktig årsak til dominansen til motstanderne kan ha vært at de sto for et 

langt breiere engasjement, hadde langt mer profilerte talspersoner og brukte mer dramatisk 

retorikk forankra i scenebeskrivelser. Ved å spille mer på patos kan motstanderne ha lykkes i å 

utnytte den journalistiske logikken og journalistenes svakhet for dette grepet.  

Avisa orienterte seg tidlig mot en konfliktramme, men den viktigste rammen ble 

konstruert gjennom utvalget av aktører som ga dimensjonen lokal utbyggingsvilje og motstand 

på riksplan. Igjen må dette også forstås i lys av de journalistiske konvensjonene og aktørenes 

handlinger. Det sentrale er konsekvensene det har ved at disse aktørene har ulik retorikk: 

Argumentasjonen til utbyggingstilhengerne kan oftest karakteriseres som bygd på formål og 

scene, men da med lokal forankring. Det er ingen rikspolitikere blant dem som framstår med 

nasjonens ve og vel som fremste argument. Brorparten av tilhengerne som figurerer har direkte, 

gjerne økonomiske, interesser i at det bygges kraftverk. NVE-direktøren snakker riktignok om 

et generelt behov for kraft, noe som angår alle. Men for øvrig privatiserer tilhengerne ofte 

spørsmålet, mest karakteristisk ved campingplasseieren som vil ha hjelp til å få lagt inn vann og 

kloakk i hyttene sine. Dette er selvsagt et legitimt ønske som forklarer hans ja til utbygging, 

men det er lite egna til å overtale/overbevise andre. Her har tilhengerne en opplagt ulempe som 

bare forsterkes av Aftenpostens valg av vinkling. 

Vernetilhengerne, både Fylkesmannen i Oppland og lederen i Naturvernforbundet, viser 

oftest til sceniske forhold. Deres retorikk har oftere en nasjonal forankring. 

Naturvernforbundets leder trekker også opp lengre linjer, og snakker om en epoke av 



26 

vassdragsutbygging som nå er “ubønnhørlig slutt”. NVE.s holdning til utbygging synes å være 

gitt på forhånd, og styrt av hensyn som plasserer miljøet i andre rekke. Dermed hefter det 

betenkeligheter ved deres beskrivelse av sceniske forhold. De fleste av motstanderne har 

ryggen fri ved ikke å ha noen direkte økonomisk egeninteresse i utbyggingen. Isteden kan det 

vises til “edle” formål, slik som å hindre store naturinngrep og stanse kraftsløsingen. For en 

aktør som Opplandskraft er det vanskelig å argumentere ut fra et liknende altruistisk ståsted. 

Utbyggingstilhengerne som slipper til i Aftenposten klarer derfor bare i liten grad å skape 

identifikasjon. Dette hadde kanskje sett annerledes ut om flere rikspolitikere var involvert 

aktivt i saken? 

Studien viser hvordan mediene kan utøve makt; her forstått som å konstruere en 

fortolkningsramme som får konsekvenser for politikken og oppfatningen av et bestemt felt. 

Kildene har måttet tilpasse seg de mediespesifikke kravene for å slippe til i spaltene, og 

konstruert sin retorikk deretter. Studien viser hvordan så vel dekningen som tilhengernes egen 

strategi ikke gjorde det noe lettere for utbyggingskreftene å vinne fram. For en gangs skyld var 

det miljøvernerne som langt på vei vant, iallfall i kampen som foregikk på mediearenaen.  

Ved nyttårsskiftet 2000/2001 erklærte statsminister Jens Stoltenberg vannkraftepoken 

som over. Han gjorde det riktignok klart at vedtaket om en halv utbygging av Øvre Otta står ved 

lag, og Opplandskraft har erklært at selskapet fortsatt er interessert. En tittel fra Aftenposten 

kan imidlertid være talende: “Naturvernforbundet vil stanse vedtatte vannkraftprosjekter: 

Varsler ny kamp om Øvre Otta” (3.1.2001). I skrivende stund er det altså klart at flere retoriske 

bataljer er i vente. 
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