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Spørsmål 

• Påvirker medieoppmerksomhet 

– Ledelsens oppmerksomhet 

– Fordeling av ressurser  

• internt  

• statsbudsjett 

– Beslutningsprosesser  

• om enkeltsaker/vedtak 



Empirisk tilnærming 

• Survey 

– Spørre direkte 

– Indirekte tilnærming 

• Kvalitative tilnærming  

– Etnografiske studier  

– Dybdeintervju 



Har medieoppmerksomhet ført til… 
(noen grad + stor grad + svært stor grad) 
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Indirekte tilnærming 

• Har avdelingen fått mer/mindre enn andre 

– Økonomiske/personalmessige ressurser 

– Oppmerksomhet fra departementsledelsen 

– Ansvarsområder fått kutt i statsbudsjettet 

– Ansvarsområder prioritert i statsbudsjettet 

• Kombineres med avdelingens 
medieoppmerksomhet 



Medieoppmerksomhet og ressurser 
prosentandel i avdelinger med mest vs. mindre medieoppmerksomhet som mener at deres avdeling får flere 

ressurser, mer oppmerksomhet, unngår kutt, og blir prioritert i statsbudsjettet i større grad enn andre avdelinger 
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Har mediepress påvirket 
beslutningsprosesser?  
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Hva skal til?  
Prosentandel som mente følgende forklaringer var viktig  

(nokså + meget viktig) 
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Hva skal til 

• Surveysvarene antyder flere faktorer må virke samtidig 
• Bekreftes og utdypes av kvalitativ tilnærming 

  
«Må ha flere ingredienser oppe i gryta for at 
beslutningstakere skal bevege seg i en retning de ikke hadde 
tenkt, eller gjøre om på ting» 

«Det er ikke mediepress isolert sett. Medieoppmerksomhet 
utløser politisk press. Det er en lang rekke med faktorer som 
ikke endrer noe over natten» 

«…det er som regel medier i samspill med stortingspolitikere, 
andre aktører, det er et stort press som varer over tid. Det er 
ikke bare media, det er tunge viktige aktører også. Det er 
sjeldent alene at mediene klarer å endre en sak»  



Konklusjon 
Styres byråkratiet av mediene? 

• Medieoppmerksomhet og mediepress har 
konsekvenser for lederoppmerksomhet, 
ressursfordeling og beslutningsprosesser 

• Både «push» og «pull» 

• Problem for Weber? 


