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Vår tids 

AV JAN OVE ÅRSÆTHER

nyhets- og sportsredaktør

Dei første signala om at noko stort

kom til å skje, kom tidleg i fjor vår.

Flyktningleirane i Syria sine naboland

var i ferd med å bli overfylte. Libanon

var i ferd med å bryte heilt saman. 

Europa vart det neste naturlege målet.

For å kome dit, var kryssing av Mid-

delhavet den raskaste vegen. Men 

også den farlegaste. Medan norske 

politikarar gjorde seg klare til valkamp-

starten i august, var TV 2 sine sjåarar

vitne til daglege drama om bord på

Siem Pilot. Som einaste norske tv-team

kunne reporter Sonja Skeistrand og 

fotograf Lars Christian Økland formidle

at besetninga hanka inn den eine over-

fylte flyktningbåten etter den andre. På

strendene dreiv tusenvis av flyktningar

døde i land.

Desse historiene stal overskriftene

her heime og tok sakte, men sikkert

over valkampen. Vi diskuterte dagleg

kva som skulle vere viktigaste sak i

vårt valstudio. Ofte var det umuleg å

kome utanom det alle snakka om og

det som prega mediebildet over heile

verda. Og ti dagar før valdagen top par

det seg. Eg blir oppringt av nyhets-

sjefen i Oslo som varslar om at det har

kome inn uvanleg sterke bilder. Ein

drukna treåring har drive i land på ei

sandstrand i Bodrum i Tyrkia. Han 

har på seg joggesko og ei signalraud 

t-skjorte. Og ei bukse som rekk han til

knea. Han ligg med hovudet ned mot

sjøkanten, med rumpa opp og knea

trekt inn under seg, ikkje ulikt slik ein

liten gut søv. Vi vert samde om å vise

desse sterke bilda, sjølv om vi normalt

er var somme med å vise bilder av døde

barn i våre nyheitssendingar.

Men nokre gonger går vi lenger enn

vanleg. Og dette var eit slikt høve. TV 2

har alltid hatt som oppgåve å formidle

den svake part si historie og ingen er

svakare enn barn i krig. Dette var også

eit ikonisk bilde på ein enorm menne-

skeleg tragedie, som aldri ser ut til å 

ta slutt. Slike ikoniske bilder dukkar

opp ein sjeldan gong, men vi hugsar 

dei for resten av livet. Anten det er frå

krigar, natur kata strofar eller terror-

aksjonar. Ikoniske bilder kan også

endre og påvirke samfunnet gjennom å

få politikarar til å ta andre beslutningar.

Videoen av tre år gamle Alan vart

publisert i 21 Nyhetene den dagen,

men utan å dvele ved nærgåande

bilder og med ei klar åtvaring frå 

programleiar.

Straks bilda av Alan rulla over

skjermar over heile verda, kom kon-

spirasjonsteoriar om at faren hans

hadde eit betydeleg ansvar for døds-

fallet gjennom å ta med sin eigen

familie ut på havet. Men det er uansett

ikkje det som er saka. Det store og

viktige poenget er at hundre tusenvis er

på flukt over Middel havet. Mange av dei

har ulike motiv for å flykte. Og mange

døyr på vegen. Alan var ein av mange

hundre tusen offer for Assads sine

bomber mot eigen befolkning. Er Alans

historie relevant og verd å fortelle? 

Ja, sjølvsagt var den det.

For Frp og Høgre vart valkampen

krevande og vanskeleg. Lokalpolitik ken

måtte ofte vike plassen for den

viktigaste og mest relevante nyheita,

nemleg den største folke vandringa på

lang tid. Dette passa opposisjonen

godt, som kunne ri på ei stemnings-

bølge av sympati og medkjensle. 

Og vi kjenner alle valresultatet.

Det hadde passa dagens regjerings-

parti mykje betre om valet kom berre

6-7 veker seinare. For når tusenvis av

asylsøkarar kom syklande over Stor-

skog i Finnmark, snur strømningane i

det norske folket, sakte, men sikkert.

Som Tysklands kansler Angela Merkel,

måtte statsminister Erna Solberg

handle og ta grep om den bråaste

asylsøkarstraumen Norge har opp-

levd sidan krigen på Balkan. 

Nøyaktig det same skjedde med

folkestemninga i Sverige. Når titusen-

vis av irakiske, syriske, iranske og

eritreiske flyktningar stod og banka 

på døra, kom realitetane så mykje

nærmare. Det bidro også til stemnings-

endringa at mange av dei som kom 

syklande over grensa til Russland

åpenbart ikkje hadde behov for asyl,

noko som vart dokumentert av inter-

vju i norske medier.

store utfordring

M
edan Norge framleis var langt inne i feriedøsen i fjor sommar, tiltok 

flyktningstraumen som endra resultatet av det norske kommunevalet. 

Migrasjonen er vår tids store utfordring. For samfunnet og for journalistikken. 
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TV 2-reporter Sonja Skeistrand Sunde rapporterte fra båtflyktningenes desperate kamp for å komme seg i live over Middelhavet. Da hun i april

i fjor skulle fortelle om de små barnas historie da flere hundre flyktninger ankom Sicilia, klarte hun ikke å holde tårene tilbake.

Flyktningkatastrofen har hatt tre

sentrale faser. Den første er borgar-

krigen i Syria, inspirert av den arabiske

våren. Den andre er starten på folke-

vandringa. Den tredje er passering av

vår eigen dørstokk og bønn om opp-

hold her.

TV 2 har brukt enorme ressursar på

dekninga av dette temaet. Det starta

med Pål T. Jørgensen sine mange

reiser djupt inn i krigsområda i Syria.

Og fortsatte deretter med prosjektet

«Festning Europa», som sette søke-

lyset på den gryande migrasjonen 

som møtte stengte grenser.

Vår oppgåve er først og fremst å 

fortelje fakta om kva som faktisk skjer,

samtidig som vi forsøker å sette desse

tre fasane i sammen heng og forklare

kva som ligg bak. Betyr det at norske

journalistar skulle advart sjåarane om

at desse ofra kan kome til å reise til

Norge og søke asyl her, i same

reportasje som vi fortel om kor mange

som har drukna siste døgnet. Nei, 

sjølv sagt ikkje. Vi veit alle at krigar og

bomber skaper flyktningar. Men det vi

har teke sjølvkritikk for, er at vi var to

veker for seint ute med å dokumen-

tere den store folke straumen over 

nettopp Storskog. Og at mange grunn-

lause asyl søkarar hengde seg på

denne trafikken.

Vi journalistar har også blitt kritisert

for å vise for mykje sympati med dei

som flyktar.

- Jeg blir skikkelig forbanna, sa

Kadafi Zaman i dokumentarfilmen

«Norge til salgs», når han oppdagar

at barn blir utstyr med ubrukelege

redningsvestar og sendt ut på havet i

båtar utan ror av kyniske menneske-

smuglarar. Reporter Sonja Skeistrand

Sunde tok til tårene under ei direkte-

s ending i møtet med barn som så vidt

overlevde reisa over Middelhavet. Og

som var overlykkelege over ein boks

juice. Ein livredd flyktninggut klamra

seg til journalist Marianne Virik på

grensa mellom Makedonia og Hellas,

fordi ho var den første tillitvekkande

vaksen personen han fann i panikken

som oppstod i folkemengda.

Er det ei motsetning mellom dette

og å vere ein redaksjon som opplyser,

fortel dei sterke historiene og set store

kompliserte hendingar i sam anheng?

Til det seier eg som Kåre Valebrokk 

sa om journalistar: «Gi meg dei bren-

nande journalist hjarta». Kåre hadde 

tru på at har du hjartet med deg, vert

journalistikken bedre og engasjerer

fleire. 

Den trua deler eg. ■

Til det seier eg som 
Kåre Valebrokk sa om 

journalistar: «Gi meg dei
brennande journalisthjarta».

Kåre hadde tru på at har 
du hjartet med deg, 

vert journalistikken bedre 
og engasjerer fleire. 

’’
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Sykkelrittet Arctic Race bød på

spektakulære tv-bilder fra Nord- Norge. 

Her er sykkelfeltet på Senja. 

FOTO: DANIEL SANNUM LAUTEN
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– 35 000 publikummere er ny norsk

rekord for actionsport. Jeg ble utrolig

rørt da et ungt folkehav på 20 000

gjester hoppet opp og ned på Tøyen

og sang med. Økonomisk går også

dette rett hjem. Jeg har ikke mottatt

så mange gratulasjoner og hyggelige

hilsener siden OL i Sotsji, sier nyhets-

og sportsredaktør Jan Ove Årsæther 

i TV 2.

Det er første gang TV 2 selv står bak

et slikt idrettsarrangement, og det er

mye som står på spill. En ting er at

det er investert mye penger. Verre har

det vært å stå midt i en mediestorm

der X Games-familien blir røyklagt i

en eim av dop-beskyldninger, mens

maktkampen egentlig handler om 

noe helt annet.

– Hadde jeg visst om alle konfliktene

og utfordringene på forhånd, er det

mulig jeg hadde rappet søknaden før

programdirektør Trond Kvernstrøm

klarte å levere den til byrådet, smiler

Jan Ove, som på vegne av TV 2 fikk 

en meklerrolle i kampen mellom

sterke krefter og forbund helt frem 

til X Games-start.

ESPN, det amerikanske TV-nett-

verket som eier X Games, har brukt

20 år på å bygge opp X Games, og det

som i media kunne se ut som en kon-

flikt mellom Idrettsforbundet og

Snow boardforbundet om hvorvidt 

utøverne skulle underlegges de

samme dopingtester som andre

idrettsutøvere, handlet egentlig om

mye mer. 

Jan Ove forklarer:
– For en TV-kanal er det å ha kontroll

på rettigheter som konkurrenter ikke

kan rappe, stor verdi. Nettopp derfor

kjemper ESPN med nebb og klør for 

å beholde full kontroll over eget 

arrangement, som de i over 20 år 

har bygd til å bli en sterk merkevare.

ESPN ønsker ikke å gi FIS mer 

kontroll over X Games enn høyst

nødvendig. 

- Vi i TV 2 forsøkte å finne løsninger

som alle parter kunne leve med. 

Vi følte lenge vi var på rett spor, og

trodde senest under Aspen X Games

at vi hadde en løsning. Dessverre

låste det seg helt rett før arrange-

mentet startet, forklarer Jan Ove,

som noterer seg at diskusjonen rundt

konflikten stilnet helt da TV 2-bildene

X Games i Oslo:

– TV 2 på sitt
aller beste
1,8

millioner seere satt klistret til skjermen da TV 2 sendte X Games. 

Utøverne mente arrangementet var tidenes råeste og eieren ESPN 

var strålende fornøyd. X Games i Oslo ble en vanvittig folkefest. 

Høyt og elegant. Big Jump-konkurransen 

på Tøyen gav publikum vanvittige hopp – 

og like vanvittige tv-bilder. 

ALLE FOTO: JAN-PETTER DAHL
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fra X Games begynte å rulle over

skjermen.

Etter fire dager med godstemning,

høye svev, rå triks, spektakulære tv-

bilder og ikke minst stort engasje-

ment i sosiale medier, var Jan Ove

stolt. Og ESPN ønsker et nytt 

X Games i Oslo. 

Jan Ove peker på én person, når 

han skal forklare en av de største

suksessfaktorene:

– Ola Gråberg har gjort en fantastisk

jobb og har lagt ned en sykt imponer-

ende arbeidsinnsats. Han er oljen i

maskineriet vårt, og ingen klarer å 

få alle avdelinger til å jobbe så godt

sammen som han, sier Jan Ove.

Ola Gråberg har vært høyt og lavt 

i månedsvis i forberedelsene til 

X Games, og legger heller ikke skjul 

på at han er lykkelig over utfallet:

– Jeg er utrolig privilegert som får

jobbe med disse prosjektene, med så

mange flinke TV 2ere. Det ligger en

iboende og oppriktig vilje i TV 2s 

medarbeidere til å lykkes, sier Ola,

som har jobbet med mange pionér-

prosjekter i TV 2, alt fra VÆRdens-

rekorden til Eli Kari, Kokke-VM,

Solformørkelsen på Svalbard, og 

ikke minst, «Fly med oss».

– Det er samarbeidet, på tvers av 

avdelinger og roller, som gjør at vi

lykkes. Både Sporten, Marked, Tekno-

logi, Program, Nyhetene, Info og

Promo har vært inne i prosjektet hele

veien. Alle er superpositive og tar selv

initiativ til å løfte produksjonen vår. 

I det flomlysene ble slukket for

X Games i 2016, gjorde en smilende 

fornøyd nyhets- og sportsdirektør 

opp status:

– Jeg mener X Games har verdi langt

ut over ratingen, som selvfølgelig må

bygges over år. X Games er en utrolig

sterk merkevare blant de yngste, og 

vi er veldig takknemlige for at vi fikk

låne den. 

- Alle som har fulgt med i sosiale

medier de siste dagene vet nok hva

dette betyr. I tillegg har det en verdi 

å ha kontroll over rettigheter, og det

er jo nesten utrolig at en tv-kanal som

ESPN har klart å bygge et mester-

skap som for utøverne og fansen er

mye viktigere og større enn OL,

mener Jan Ove.

Også sjefen er svært tilfreds:

– X Games ble en fest i Oslo og en 

fest på TV 2. Ikke bare leverte vi som

arrangør et prikkfritt arrangement – 

vi leverte i tillegg fantastiske send-

inger. Dette var TV 2 på sitt aller

beste, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes. 

Både utøvere og ESPN ønsker å

komme tilbake til Oslo neste år, og

har uttrykt at dette er det beste 

X Games noensinne.

– Vi kommer til å gjøre en grundig 

evaluering før vi beslutter hva som

skjer videre, avslutter Jan Ove 

Årsæther. ■

Tøyen i Oslo fikk en ny skyline med hoppet som ble bygget for 

Big Jump-konkurransen under X Games.

Tiril Sjåstad Christiansen tok sitt første X Games-gull i Big Air under

konkurransen i Oslo.

Kasper Wikestad (t.v) og Jonas Greve kommenterte

konkurransene for TV 2.

Nyhets- og sportsredaktør

leder Ola Gråberg smilte 
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r Jan Ove Årsæther og prosjekt-

om kapp med sola under X Games.

Julie Strømsvåg og Andreas Håtveit sørget for inter-

vjuer med utøverne og kløktige ekspertkommentarer.

Publikum kom tett på utøverne under X Games. Her fra

pipen i Wyller-løypen.

Både utøvere og ESPN ønsker å komme
tilbake til Oslo neste år, og har uttrykt at

dette er det beste X Games noensinne.

Jan Ove Årsæther’’
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Krigen i Syria og den påfølgende 

flyktningestrømmen til Europa var 

en lenge varslet katastrofe. Likevel

virket det som det kom overraskende

på de europeiske landene da antallet

flyktninger og asylsøkere plutselig 

ble mangedoblet i løpet av sommeren

og høsten 2015. 

Store ressurser

- TV 2 har brukt store ressurser på 

tilstedeværelse i historien, fra krigs-

herjede Syria og Irak, via strendene i

Tyrkia og Hellas til den desperate

turen nordover og vestover i Europa.

Fra dramatikken om bord på det

norske skipet «Siem Pilot» i Middel-

havet og til den overraskende arktiske

ruten inn i Schengen ved Kirkenes,

sier nyhetssjef Niklas Lysvåg.

TV 2 har også prioritert å vise

hvordan norske myndigheter har tatt

imot alle som har kommet hit til

landet, og rett før jul publiserte TV 2

Nyhetene en stor undersøkelse om

hvem de er, hvor de kommer fra og

hvilken slags fremtid de så for seg.

(se side 12). 

- Det har vært et kontinuerlig

kjempeløft gjennom det siste året, 

og vi i TV 2 skal være veldig stolte

av vår dekning, fortsetter Lysvåg.

TV 2-team har vært på omtrent 30

reportasjereiser for å dekke vår tids

verste krigs- og flyktningkriser.

Hundrevis av innslag, direkte intervjuer

og debatter - på kveldsnyhetene, NK

og nett - har handlet om den des-

perate situasjonen til krigsrammede

syrere på flukt mot Europa.

Nyhetsledende

- TV 2 har vært nyhetsledende i

verden fra byer i Syria og Irak som

nylig har vært frigjort fra IS, der de

som ble igjen har fortalt om gru som -

hetene under IS. Men de fleste hadde

flyktet, og mange av dem har vi møtt

under flukten nordover og vestover,

sier Lysvåg.

TV 2 var første nyhetskanal på

«Siem Pilot», som plukket opp des-

perate båtflyktninger fra hav-

områdene mellom Libya og Italia.

- Vi forsto og handlet raskere enn 

våre konkurrenter da tyngdepunktet 

i krisen flyttet seg østover i Middel -

havet, til Tyrkia og Hellas. Bildet av

lille Alan og våre reportasjer fra Les-

vos og Kos vekket et helt spesielt og

voldsomt engasjement blant men-

nesker her i landet, TV 2 arrangerte 

til og med sin egen TV-innsamling.

- Hvordan har TV 2 dekket flykt-
ningkrisen? Skiller vi oss ut fra
andre?

- Ja, definitivt. Mange rapporterer

om menneskemengdene på avstand.

Enkeltskjebnene blir borte i store tall.

Det er fokus på internasjonal politisk

Flukten 
til Europa

TV 2 Nyhetene:

…vandret på togskinnene og

gjennom skogene i Europa

med flyktningene. Opplevd for-

tvilelsen over stengte grenser

sammen med dem. 

…var tett på da flyktingene

kom i land på Lesvos. 

…var der da Alan og broren ble

begravet i sin utbombede

hjemby Kobani. 

…var om bord på Siem Pilot da

barna fikk velge kosedyr som

mannskapet har tatt med fra

Norge. 

…formidlet historiene om IS-

tyranniet i Sinjar, Tel Abiad og

Kobani. 

…var med flyktningene på

hotellet i Nikel der syklene ble

klargjort før den siste, iskalde

sykkelturen til Norge.

…hjalp til da seksåringen

Mohammed fra Aleppo kom

bort fra familien sin i kaoset på

grensen mellom Hellas og

Makedonia. 

Grusomme terrorhandlinger i Paris. Stormer og ekstremvær over hele landet. Nordmenn til

valgurnene. Men ingenting har preget nyhetsbildet mer det siste året enn flukten til Europa. 
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krise og tunge prosesser som ikke

fører fram.

Nyhetssjefen mener TV 2 Nyhetene

i tillegg til å dekke det store bildet,

evnet å være midt blant flyktningene.

- Vi har formidlet historiene deres,

mener Lysvåg. 

- TV 2 har hatt en nærhet til dem det

gjelder våre konkurrenter kan mis-

unne oss, fortsetter han.

Flyktninger til Norge

Utover høsten i fjor skiftet stemningen

i Norge. Plutselig kom det flere tusen

flyktninger og asylsøkere i uka hit til

landet. Frykten økte. Hvem er de som

kommer? Hva vil de? Er de en

trussel?

- TV 2 Nyhetenes svar ble å prøve å

finne ut av disse spørsmålene. Re-

portere og fotografer reiste rundt til

21 akuttmottak landet rundt med

Bildet av den tre år gamle Alan Kurdi livløs på en tyrkisk strand, rørte en hel verden. Den

vesle gutten ble raskt symbolet på de grufulle konsekvensene av flyktningkrisen.

Pål T. Jørgensen har dekket Syria-konflikten for TV 2 i flere år. Her er han i byen Al Hasakah i Syria i august 2015, ved frontlinjen mot IS. 

Kurdiske soldater brukte bygningen som dekning mot snikskyttere. FOTO: HALKAWT MUSTAFA
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Da makedonsk grense-

politi skjøt med tåregass

mot flyktningene, mistet den

livredde gutten familien sin.

Historien om fem år gamle

Moham med som fortvilet

leitet etter sin mor, gjorde

sterkt inntrykk.

Bildene av femåringen som

gråtende kaster seg i armene på

utenriksreporter Marianne Virik rørte

både på tv-seerne, men også TV

2’erne som dekket saken. Mange

lurte på hvordan det gikk med ham

Klamret  

• Ingen har gjort en slik kartlegg-

ing tidligere. 

• Åtte av ti ser for seg en

permanent fremtid i Norge.

• Bare 15 prosent vil vende tilbake

til hjemlandet, selv når

situasjonen skulle tillate det.

• Bare seks prosent tror de flytter

tilbake til hjemlandet i løpet av

de neste ti årene.

• En av tre har høyere utdanning

(skolegang utover 12 år)

• Blant asylsøkerne fra Syria er

andelen høyt utdannede høyere. 

spørreskjemaer, kvalitetssikret og

oversatt til ti forskjellige språk. Vi

gjorde intervjuer med 984 flykt-

ninger og asylsøkere. Det ga oss 

en rekke egne nyhetsvinklinger.

- Det var et meget omfattende ny-

brottsarbeid. Nå er metoderapport

sendt til Skup-juryen, skyter Lysvåg.

Dokumentarfilmer

Krisen i Syria og flukten mot Europa

har også ført til flere dokumentar -

filmer i TV 2. En om de kurdiske

kvinnene IS-terroristene frykter 

mest av alt. Å bli drept av en kvinne

er det verste som kan skje for en IS-

kriger.

Og TV 2 har fulgt flukten fra Tyrkia

og gjennom Europa, delvis under-

cover som asylsøkeren Ali Khan med

skjult kamera. Dette for blant annet 

å kunne avdekke kynismen til de

kriminelle som organiserer de livs-

farlige båtreisene på Middelhavet.

- Det siste året er det gjort en for-

midabel jobb med å dekke flykt-

ningsituasjonen. Fra byene de en

gang flyktet fra og helt frem til akutt-

mottaket i Norge som nå er deres

midlertidige hjem, konkluderer 

Lysvåg.

Men krisen er på langt nær over.

Akkurat nå ser det ut til at 2016 kan

bli enda verre enn i 2015. Og de

fleste flyktningene er jo fortsatt

enten i Syria eller i leire i nabo-

landene Tyrkia, Jordan og Libanon. 

- Da er det godt å vite at vi i vår ny-

hetsorganisasjon har kunnskapen,

viljen og evnen til å fortsette denne

jobben, som kanskje er den viktigste 

i vår tid som nyhetsfolk, avslutter 

nyhetssjefen. ■

TV 2 Nyhetenes flyktningeundersøkelse

Det norske skipet «Siem Pilot» ble satt inn i redningsarbeidet for å hindre at flyktninger

druknet under den farlige ferden over Middelhavet på vei mot Europa. Her er flyktninger

plukket opp fra flere båter samlet på akterdekket.
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 seg til TV 2-reporter
etter at Marianne mistet ham av syne i

kaoset etter angrepet.

Derfor bestemte hun og fotograf

Aage Aune seg for å prøve å finne 

ham igjen. Og det klarte de. I et telt

blant 7000 flyktninger, fant de ham,

lykkelig gjenforent med familien.

– I love you, sa den sjarmerende 

femåringen til Marianne, som 

umiddelbart repliserte:

– I love you too!

Mohammeds mor som kommer 

fra Aleppo, forteller at hun besvimte

under angrepet med tåregass og

sjokkgranater. Da hun våknet var

begge barna borte. Det tok to timer 

før de ble gjenforent, og Mohammed, 

som hadde falt og slått seg under 

angrepet, kunne smile igjen. 

– Jeg er utrolig stolt over mine med-

arbeidere som jobber journalistisk

med hjerte og verdighet. De viser 

forholdene i leiren, og jeg synes de

gjør det veldig fint, sier redaksjons-

sjef for utenriksavdelingen, Aslaug C.

Henriksen.

– Hvordan forholder reporterne seg
til dilemmaet mellom det å hjelpe
medmennesker og det å
rapportere?
– Dette har de lang erfaring med. I den

enkelte situasjon vil du fort gjøre det

som er riktig som medmenneske, slik

Marianne gjorde. Noen ganger kan det

kanskje føles som at vi ikke hjelper, for

i en slik flyktningsituasjon skulle man

ofte ønske at man kunne gjøre mer. Da

pleier vi å minne hverandre om at det

hjelper at vi er der og rapporterer, slik

at verdenssamfunnet kan reagere, sier

Aslaug, som prøver å bidra til at både

mikro- og makroperspektivet kommer

frem i flyktningspørsmålet.

– Det er viktig at vi også zoomer ut 

og rapporterer om storpolitikken, og

om hvordan Europa skal løse denne

floken, sier hun, og registrerer at i

denne nye bølgen av flyktninger som

har kommet til nå i 2016, er over 

halvparten kvinner og barn. ■
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TV 2 skal levere nyheter 

til Flytoget i fem nye år. 

I tillegg kan du fortsette å se

TV 2 Nyhetene når du er på

plass i flysetet. 

TV 2 har levert nyheter til Flytoget

siden 2013. Nå fortsetter sam-

arbeidet til 2020.

– Nyhetskanalen og tv2.no leverer

innhold av høy kvalitet i konkurranse

med lokale og globale aktører. Av-

talen viser at TV 2 er en viktig nyhets-

formidler og er konkurransedyktig,

sier Inge Aasen, prosjektleder og 

forretningsutvikler for TV 2.

Ikke nok med det. Nå kan alle se 

Nyhetskanalen direkte og gratis på

Norwegians 87 fly med WiFi. 

– Seerne forventer i dag at de kan 

se nyheter direkte hele tiden. Det er

derfor gledelig at vi sammen med

svært framoverlente samarbeids-

partnere kan tilby direkte nyheter

også i luften, sier TV 2s nyhets- og

sportsredaktør Jan Ove Årsæther.

Også Norwegian er glade for å kunne

gi passasjerene gratis direkte sendt tv.

- TV 2 Nyhetskanalen tilbyr de viktigste

nyhetene 24 timer i døgnet, noe som

gir våre passasjerer et enda bredere

underholdningstilbud om bord og

dermed en bedre reiseopplevelse, 

sier administrerende direktør Bjørn

Kjos i Norwegian. 

TV 2 Nyhetskanalen blir i første om-

gang tilgjengelig på flyene frem til

november 2016. ■

14

        201520143102

P12+ P20-49 P12+ P20-49  

RATING ANDEL RATING ANDEL RATING ANDEL RATING ANDEL           RATING ANDEL         RATING ANDEL
1000 % 1000 % 1000 % 1000 %           1000 %                1000 %  

P12 P20-49

 

 
 

 
 

 
 

 
 

       Nyhetene 21:00 408 26,1 183 27,3 419 26,1 169 25,8 394 24,8 148 24,3

Sportsnyhetene 21:25 352 22,3 170 24,4 383 23,5 167 24,7 350 21,7 142 22,6

Nyhetene 18:30 292 32,3 86 23,5 312 35,0 80 23,1 283 31,7 66 20,5

Sportsnyhetene 18:50 155 15,2 63 16,6 164 16,0 59 16,2 146 14,5 47 14,0

Vårt lille land 358 24,9 181 25,8 366 22,6 146 21,0 282 22,9 115 24,4

Dokument 2 340 22,0 144 20,7 402 23,7 152 21,3 228 21,3 94 21,2

God morgen Norge 72 43,7 31 42,8 83 48,1 29 39,8 73 45,9 23 35,1

LørdagsMagasinet 246 22,7 92 21,9 251 22,9 81 20,1 215 18,4 65 15,4

Nyheter på skinner og i lufta

Sturla Dyregrov gikk direkte fra 36 000 fot da han intervjuet sin egen sjef, Jan Ove Årsæther

og Norwegian-sjef Bjørn Kjos under lanseringen av TV 2 Nyhetskanalen som et tilbud til fly-

selskapets passasjerer. FOTO: JAN-PETTER DAHL

Tall som teller: Seerandeler 2013-2015
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N år TV 2 Nyhetene skal

sette et tydelig stempel

på innholdet, er det Aslak

Eriksrud som blir satt foran

kameraet. Han er TV 2s nye

kommentator. 

– Aslak har vist seg å være et funn 

i rollen som kommentator. Han er

skarp i hodet og kjapp i replikken,

samtidig som han har sjarm og humør.

Vi kunne ikke bedt om mer. Det er

viktig at også TV 2 har en person 

som kan mene noe om og analysere

det som skjer i samfunnet vårt, sier

nyhetssjef i Oslo, Niklas Lysvåg.

Aslak har jobbet som politisk

reporter siden 2001, og ble ansatt i

samfunnsavdelingen i TV 2 i 2007. 

Før det jobbet han i VG. Han har fulgt

norsk politikk tett og er svært sam-

funnsengasjert. Han begynte å jobbe

som kommentator i TV 2 i april i fjor,

og dekket mye av valget. Nå ser han

frem til å bygge videre på kom-

mentatorrollen.

– Jeg er veldig glad for at jeg nå blir

fast kommentator og setter stor pris

på alle de positive tilbakemeldingene

jeg har fått, sier Aslak.

Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove

Årsæther er svært fornøyd med Aslak

som kommentator:

– Aslaks kommentarer og analyser

har blitt en viktig del av TV 2s dekning

av hele vårt moderne samfunn, ikke

bare politiske saker. Han er blitt en

god, moderne kommentator, akkurat

slik vi håpet – og trodde, forteller Jan

Ove.

Aslak vil utvikle kommentatorrollen

sin og bygge tillitt til seerne:

– I hele TV 2-organisasjonen jobber vi

for å få seere og lesere engasjert i de

sakene og programmene vi lager. Jeg

håper å bidra til å beholde og øke det

engasjementet, også godt utenfor det

som blir sett på som tradisjonelle 

politiske saker. ■

Aslak er TV 2s 

nye kommentator
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INorge har vi en enighet 

om asylpolitikken som er

ganske unik i europeisk

sammenheng. Frp sitter i

regjering, og det finnes ikke

noe oppegående politisk 

alternativ til høyre for 

regjeringen. Det skal vi 

være glade for. For det gjør 

debattklimaet vårt langt

bedre enn hos mange av 

våre europeiske naboland.

AV ASLAK ERIKSRUD

Da Venstre svært overraskende sa

nei til alle regjeringens 40 innstram-

ningsforslag, var det flere Venstre-

politikere som mumlet at det som

provoserte dem mest var Sylvi

Listhaugs kompromissløse og

ensidige fokus på innstramning og

hennes tøffe ordbruk. De savnet

lederskap fra statsministeren og var

frustrerte over at Erna Solberg til-

lot at Listhaug fikk lov til å fronte

regjeringen, og sånn sett hele det

borgerlige firepartisamarbeidet, på 

en slik måte.

Men i Norge er det i det store og 

hele bred enighet hos et stort flertall

på Stortinget om innstrammingene i

asylpolitikken. Og det er Frp som for-

valter disse forlikene i regjering, og

presenterer dem som om de har fått

fullt gjennomslag for sin politikk. Frp

ønsker samtidig å vise avstand til de

andre partiene, for å befeste sin

gamle posisjon som det mest inn-

vandringskritiske partiet. Det gjør de

gjennom språkbruken sin, og da helst

gjennom Sylvi Listhaugs språkbruk.

Ja, hun har hatt noen uttalelser

som har vært over streken:

■ Til VG sa Listhaug at «en kan ikke

bli båret på gullstol inn i Norge. 

Det må stilles krav.»

■ «Det er klart jeg er bekymret for

mine barns fremtid», sa hun til

Aftenposten og forklarte det med

at økt innvandring fører til kutt i

velferdsgoder som skole og 

eldreomsorg.

Listhaug på sin side vil ikke beklage

eller korrigere noe, men mener seg

heller misforstått. En kjent strategi

som Listhaug og flere av hennes

partifeller har lært av partistifteren

Carl I. Hagen.

I andre europeiske land er flyktning-

debatten langt tøffere og den politiske

avstanden er langt større og frontene

steilere. Høyrepopulistiske partier

vokser på en bølge av misnøye mot

flyktningestrømmen og mot de eta-

blerte politiske partiene. Vi har ikke 

en slik situasjon i Norge. Hos oss

sitter Frp i regjering, med ansvar 

nettopp for innvandrings- og justis-

politikken. Det finnes ingen opposi-

sjon til høyre for regjeringen.

Den norske flyktninge- og migrasjons-

debatten er også i stor grad fakta-

basert og rimelig nøktern, i hvert fall

hvis vi sammenligner med flere av

våre naboland.

Men vi kan jo tenke oss hvordan

klimaet i den norske debatten ville

vært om Frp hadde sittet i opposisjon,

og partiet konsekvent holdt seg unna

kompromisser og forlik i Stortinget.

Retorikken ville vært langt tøffere.

Partiet ville ha herjet med det po-

litiske «establishment», og jeg tror

Frp ville ha ligget langt høyere på

meningsmålingene enn i dag.

Når Frps justispolitiske talsperson

Jan Arild Ellingsen mener at en or-

ganisasjon som «Soldiers of Odin»,

med høyst tvilsomme hensikter, for-

tjener honnør fordi de patruljerer

norske gater, så rykker Frp-leder og

finansminister Siv Jensen offentlig 

ut og tar avstand fra uttalelsene. Det

skulle bare mangle, vil mange mene.

Men det viser at debatten i Norge

holdes innenfor noenlunde edruelige

rammer og at svært ytterliggående

utsagn blir korrigert.

Det ville nok vært enklere for Venstre

om Frp ikke satt i regjering, men den

politiske debatten ville vært mer

polarisert med mer aggresjon fra

begge sider om de ikke gjorde det.

De som reagerer på Sylvi List-
haugs stil og Frps retorikk, bør
være glad for at Frp sitter i 
regjering nå. ■

Til deg som reagerer på Listhaugs stil: 
Du bør være glad Frp sitter i regjering nå
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TV 2 felt i PFU
fire gonger

29 ganger blei TV 2 innklaga til

Pressens Faglege Utval i 2015. 

TV 2 vart felt fire gonger, tre for brot

og ein kritikk. TV 2 Nyhetene stod for

to av brota. Målet for 2016 er null brot.

– Skal me klare det må me jobbe med

alle smådetaljane dei siste timane før

publisering. Det er ofte der det går litt

fort i svingane. På nyheits- og sports-

seminaret i mars i fjor la me stor vekt

på at dei mange ulike versjonane for

alle kanalar har auka risikoen for et-

iske brot. Derfor må me vere veldig

grundige, seier nyhets- og sports-

redaktør Jan Ove Årsæther. ■

Den gode tv-saken med

opplevelser og bilder 

som vi husker, er et mål 

for mye av reportasje-

virksomheten i TV 2.

Lørdagsmagasinet og fotografene 
i Bergen har det siste halvåret jobbet

for å utvikle gode bildesaker – sukker-

tøy for øyet. Målet har vært at sakene

skal skille seg ut visuelt og by på

bilder som blir husket – uten kom-

mentarer. 

- Så langt har samarbeidet vært en

vinn-vinn-situasjon. Fotoredigererne

får en arena for utvikling med relativt

frie tøyler underveis, mens Lørdags-

magasinet har fått nydelige saker i

retur, sier redaktør for Lørdags-

magasinet, Olaf Erlend Gundersen. 

Han trekker frem Frode Grytten 

sitt skråblikk på Bergen fra taket på

Sundt-bygget som et eksempel. 

- Dette var en virkelig godbit regissert

av Robert Reinlund, godt hjulpet av

flere fra avdelingen. 

Bildereportasjene stiller store
krav til fotoredigererne, men gir også

en frihet og anledning til å teste ut

formgrep, kreativitet, nye kameraer

og teknikker. 

- For meg var dette en mulighet for 

å skape noe som er annerledes enn

det vi vanligvis gjør, sier Reinlund om

Grytten-saken. Han sier ideen oppsto

under arbeidet med diverse nyhets-

saker om kommunevalget i løpet av

2015. 

- Det ble klart for meg at summen av

alle absurditeter til Bergens politikere

var umulig å formidle i en tradisjonell

nyhetssak. Dette prosjektet gav meg

frihet til å lage reportasjen ferdig

sammen med Lars Christian Økland

og Frode Grytten, omtrent uten inn-

blanding underveis i prosjektet. Det

gjorde hele prosjektet til en fin opp-

levelse, der det ferdige resultatet fikk

komme på luften som en «kunst-

nerisk kommentar» om Bergen og

valget. ■

Lørdagssnop 
fra fotografene

Forfatter Frode Grytten på taket av Sundt-huset i Bergen, klar til å bli hovedpersonen i et inn-

slag på Lørdagsmagasinet. Foto: Robert Reinlund.
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Den seine fredagskvelden i november i

fjor er bare en håndfull medarbeidere

på vakt for Nyhetskanalen. Studio -

tekniker, grafikkreporter, reporter,

anker, vaktsjef og produsent. 

Det skal raskt endre seg. Rundt

klokken 22.30 trykker vaktsjefen på

den store knappen. I løpet av minutter

er så og si hele TV 2s nyhetsredaksjon

oppe og går. TV 2 og Nyhetskanalen

samsender, og fem av TV 2s rep orter-

t eam setter kursen mot Paris. Flere av

teamene rapporterer direkte på vei til

den franske hovedstaden.

TV 2s team i Paris

- Ved så store hendelser nøler ikke 

Ny hetskanalen. Vi kaster oss rundt

med en gang. Organisasjonen er

veldig trent på dette. Breaking news

fungerer som fluepapir for vår redak-

sjon. Folk melder seg, her må vi ikke

be noen om å stille. Vi sendte hele

natten, og det er det ikke ofte vi gjør,

sier Silje Hovland. Hun legger ikke

skjul på at det var nok å gjøre i løpet

for alle.

- Redaksjonssjef for utenriksavdel-

ingen, Aslaug C. Henriksen, holdt 

kontakten med teamene i Paris gjen-

nom hele helgen, mens desken jobbet

på spreng med å sile og vurdere

meldinger som kom inn uavbrutt. Det

er kanskje det viktigste vi gjør i en slik

situasjon, slik at dekningen vår blir

bunnsolid og ikke skaper unødig 

frykt, legger hun til. 

- Vi demonstrerte profesjonalitet

gjennom hele helgen, sier hun stolt.

NRK kom langt senere i gang.

- Alle bidrar maksimalt

Nyhetssjef i Bergen, Arne Rovick, var

også svært fornøyd med innsatsen:

– Den har vært formidabel. Dette

viser nok en gang TV 2-organisasjonen

på sitt aller beste, sier Rovick, men

veier ordene når det kommer til å be-

skrive resultatet vi så på skjermen.

- Midt oppi en slik tragedie skal en

være forsiktig med adjektiv, men re-

sultatet på lufta har vært fantastisk

bra. Jeg er veldig stolt over jobben

som er gjort og det har hele organisa-

sjonen grunn til å være, sier han.

Rovick legger ikke skjul på at dette

har vært en krevende situasjon: 

- For teamene i Paris var hendelsen

både følelsesmessig og sikkerhets-

messig utfordrende. Man vet aldri når

nye situasjoner oppstår, forklarer han,

noe redaksjonssjef Aslaug C. Hen-

riksen bekrefter:

- Alle fikk beskjed om å være for-

siktige. De skulle følge politiets an-

visninger til en hver tid og være 

observante. 

Kommuniserte i sosiale medier

- Ved små eller store hendelser, skulle

det rapporteres til meg, umiddelbart.

Husk, du vet aldri om det er over. Det

18

TV 2s terror-
døgn i Paris
–T

error er skremmende. Vi vet seerne kommer til oss da. Vår viktigste oppgave er å bidra

med så saklig og faktabasert info som mulig, sier redaksjonssjef i Nyhetskanalen,

Silje Hovland. Aldri før har så mange fulgt Nyhetskanalen som under terroren i Paris.
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kan fortsatt komme nye angrep,

understreker Aslaug, som er svært

fornøyd med kommunikasjonen: 

– Vi opprettet en felles samtaletråd i

Whatsapp, der reportere, fotografer og

nett deltok. Det var gull. Her var alle

med i den direkte kommunikasjonen,

og oppdaterte hverandre om planer og

locations til enhver tid. Vi unngikk

dermed mange telefoner av typen

«Jeg ringer deg opp igjen når jeg har

funnet ut hvor de andre er». Kunne vi

gjort det samme med sms-utveksling?

Jo, men dette gikk mye kjappere og

det var lettere å dele bilder, lenker og

video.

Kjapt til stede

Det var et massivt rykk på tvers av 

avdelinger, med både folk fra uten-

riks, iriks, samfunn og nett. 

- Vi var kjapt til stede i Paris og raskt

ute med stoff på nett og NK, samt med

eksklusive saker på kveldsnyhetene

dagen etter. Nok folk i startfasen av

dekningen var en nøkkel til at dette 

var så vellykket, sier Aslaug. 

- Her handlet det ikke om hvilken

plattform man jobbet for, men at TV 2

skulle være best og raskest. Alle var

innstilt på å endre planer som var

lagt, og var flinke til å kaste seg rundt

og hjelpe hverandre. Rett og slett fan -

tastiske leveringer, og god lagånd,

sier Aslaug. ■

19

Over: TV 2 var raskt på plass med både

reportere og fotografer i Paris for å bringe

hjem nyheter fra terrorangrepene i byen.

Fra venstre Bent Skjærstad, Magnus 

Nøkland, Ole E. Ebbesen, Santiago Vergara 

og Kjetil Iden. FOTO: GORAN JORGANOVICH

Til venstre: Redningsmannskaper i Paris

redder sårede bort fra terrorscenen

Bataclan i sentrum av byen. 

FOTO: NTB SCANPIX

Til høyre: TV 2 var raskere ute enn kon-

kurrentene med dekning fra terror-

angrepene i Paris. Her forbereder nyhets-

og sportsredaktør Jan Ove Årsæther og ny-

hetsanker Sturla Dyregrov neste sending.

FOTO: RUNE SÆVIG, BT/NTB SCANPIX
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Valgstudio rett etter 21 Nyhetene fra

søndag til torsdag, et eget Valgstudio

på Nyhetskanalen, partilederutspør-

ringer, partilederdebatt og Valg-

natt var programkonfekten fra TV 2

Nyhetene. Bruk av virtuell grafikk og

ny teknologi ga seerne en presenta-

sjon av tall og fakta som de aldri før

har sett på kanalen.

Valgdebut for ny teknologi

Valg 2015 markerte starten for en ny

teknologisk fortellerform i TV 2. 

- Vi tok i bruk AR, «Augmented

Reality»-grafikk i studio for alvor.

Dette betyr at grafikken presenteres

virtuelt ute i rommet, og ikke på stor-

skjerm som vi har gjort ved tidligere

valg, sier sjef for studioproduksjoner,

Karma Paulsen. 

Ved hjelp av vår nyanskaffet ncam-

teknologi kunne tallanker Linn Marie

Wiik gi seerne galluper og mandatfor-

delinger på en ny og spennende måte,

og ordførerkandidatene kom «spaser-

ende inn» i studio etter hvert som

Linn kalte dem fram. 

- Det var et stort dugnadsløft med

mange involverte på tvers av avdel-

inger for å få dette til, men i god TV 2-

ånd falt alle brikker på plass i siste

time, og vi kunne servere tørre tall 

og fakta på en langt mer spennende

måte enn tidligere for seerne, fort -

setter Paulsen.

For alle involverte var grafikk -

prosjektet krevende. Utallige timer

ble lagt ned i trening og testing på

Valg med 
ny teknologi

20

TV 2satset tungt på fornyelse under valget. Nye programmer, nye tidspunkter og ny

teknologi skulle bringe valgkampen hjem i stuen til seerne – og velgerne. 
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forhånd, og tallankeren måtte pugge

alle manus utenat. Til alt overmål var

grafikken speilvendt for ankeren, så

hver presentasjon – liten eller stor -

krevde nitide forberedelser. 

- Men vi tror vi ga seerne det lille

ekstra, og satte en spiss på dekningen

på denne måten. Erfaringene fra valg-

sendingene trekker vi med videre i

produksjoner både på sporten og

nyhetene, lover Paulsen. 

Høy temperatur

Arill Riise og Cathrine Fossum ledet

Valgstudio-sendingene sammen med

tallanker Linn Wiik. De ledet også

daglige partilederutspørringer og

Valgstudio på Nyhetskanalen. Felles

for alle sendingene var at de hadde

høy temperatur, raskt tempo, og at 

de var lett tilgjengelige for seerne. 

- Vi hadde ferske meningsmålinger

hver dag for å gi seerne siste nytt om

stillingen i valgkampen. Vi utarbeidet

også konseptet «Bykampen», hvor vi

ved hjelp av våre egne tallknusere

kunne presentere stillingen i de sju

største byene. For å gjøre det hele 

pedagogisk og lettforståelig også for

seere som bor utenfor de aktuelle

byene, hadde vi virtuelle «walk ins» 

av ordførerkandidatene, sier prosjekt-

leder for Valg15, Fredrik Kirkevold.

Det er alltid en utfordring å gjøre en

lokalvalgkamp spennende for seere

over hele landet. TV 2 Nyhetene satset

på de brede, universelle temaeer i

Valgstudio på hovedkanalen. I Valg-

studio på Nyhetskanalen gikk TV 2

mer i dybden fra utvalgte byer, og

reportere fra lokalkontorene ledet

minidueller med ordfører- og byråds-

lederkandidatene ute i felt. 

Nye hester i manesjen

Det blir ikke skikkelig valgdekning

uten en nasjonal partilederdebatt.

Arill Riise ledet en times partileder-

debatt på TV 2 rett før valgdagen. 

For partiene er dette en viktig arena

hvor mye står på spill. Nervene og

trykket i Studio 2 var til å ta og føle på. 

- I forkant av debatten bygget vi opp

forventningene gjennom Valgstudio,

blant annet med partienes tidligere og

nåværende spindoktorer som gjester.

Dette ga seerne innsikt i hva som skjer

på bakrommet, og kunnskap om det

politiske spillet, fortsetter Kirkevold.

I den tradisjonelle partilededebatten

på Stortinget ved midnatt selve valg-

dagen var Kristoffer Thoner TV 2s

programleder sammen med NRKs

Magnus Takvam. 

- Gjennom hele valgkampen pro -

filerte vi også TV 2s nye kommentator

Aslak Eriksrud. Alt i alt representerte

Valg 2015 en fornyelse og foryngelse,

sammenliknet med tidligere valg,

hevder Kirkevold. 

SoMe

Valg 2015-redaksjonen i TV 2 Nyhet-

ene hadde i år egne medarbeidere som

jobbet med sosiale medier. De delte

levende bilder fra kulissene på Snap-

chat og Periscope, i tillegg til nyhets -

saker som ble lagt ut på Facebook. 

- Vi ønsket også å dekke sosiale 

medier redaksjonelt, og hadde et fast

punkt med «Valgbuzz» i Valgstudio,

der vi så nærmere på politikernes opp-

treden i sosiale medier. Vi laget egen

promo for at seerne kunne følge valget

på Snapchat. Forhåpentligvis ga

SoMe-strategien seerne en digital

merverdi, og var med på å bygge lojali-

tet til neste valg, tror prosjektlederen.

Tallenes tale

Valgstudio hadde stabile seertall, og

nådde også ut til unge seere. 

- Til tross for at det var et lokalvalg,

hvor NRK tradisjonelt stiller sterkt

med hele sitt valgkampmaskineri i

distriktskontorene landet rundt,

hadde TV 2s Valgstudio flere seere i

aldersgruppen 20 – 49 enn hoved-

konkurrenten. Valgstudio var tidvis 

TV 2s mest sette program. Det må vi

være tilfredse med, avslutter

Kirkevold. ■

21

Motstående side: Bergens to ledende ord-

førerkandidater, Marte Mjøs Persen og

Trude Drevland møtes tilsynelatende 

i TV 2-studioet - men det hele skjedde

digitalt. «Augmented Reality» ble tatt i

bruk for alvor i 2015.

Til venstre: TV 2s hovedprofiler gjennom

valgkampen og valgnatten under kom-

mune- og fylkestingsvalget 2015: Kristoffer

Thoner, Linn Marie Wiik, Arill Riise, Cathrine

Fossum og Aslak Eriksrud.

Under til venstre: Reporter og leder av

partilederdebatten, Kristoffer Thoner, og

redaksjonsleder Anne Weider Aasen tar en

liten pust i bakken før valgresultatene 

begynner å tikke inn.
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Se her. Studiobordet fra TV

2s sendinger under

håndball-VM er grafisk fram-

stilt. Slik blir tv-grafikken så

virkelighetsnær at seerne

knapt stusser over det. 

Fra en meget sped start i begynn-

elsen av fjoråret, har TV 2 gjort flere

store produksjoner med et verktøy

som muliggjør en helt annen satsing

på og bruk av tv-grafikk. Navnet på

herligheten er ncam.

- Vi er hele tiden på jakt etter å for-

bedre måten å fortelle historier på.

Ncam har gitt oss mulighet til å tilføye

grafiske elementer både i studio, og

enda mer spennende utenfor studio.

Grafikken bidrar til å gjøre fortellingen

mer pedagogisk, mer spennende og

annerledes, forteller sjef for studio-

produksjoner, Karen Marie Paulsen.

Selve ncam-rigget er en brakett 

man fester til kameraet. 

- Verktøyet gir oss muligheten til å 

bevege kameraet mens grafikken 

står på samme sted. Presentatøren

forholder seg til grafikken og bruker

det som et element i sin fortelling, 

fortsetter Paulsen.

Ncam ble også benyttet under 

kommune- og fylkestingsvalget i fjor

høst. Da ble verktøyet brukt i studio-

presentasjonen av tall, overganger til

livereportere på virtuelle skjermer 

og bruk av kart i rommet for å vise

partienes fremgang/tilbakegang i 

de enkelte kommuner. 

- Det mest iøynefallende var likevel å

framstille ordførerkandidatene grafisk

og få besøk av dem i studio som

virtuelle figurer. Dette tilfører den van-

lige valgpresentasjonen noe nytt, og

gjør stoffet mer tilgjengelig og spenn-

ende, mener studiosjefen.

Tilbake til håndballen. Under VM i

Danmark tok TV 2 steget enda lenger.

Selve bordet var et grafisk element.

Og i tillegg kunne tv-seerne se lag-

oppstilling og presentasjonen av

spillerne som grafikk. 

- Vi har gjennom året som har gått

opparbeidet mange erfaringer med

måten vi utnytter grafikken for best

mulig å kunne fortelle historier i 

studio. Vi er i en spennende start. 

Det er viktig at vi tør å leke med form

og å teste ut nye måter å fortelle his-

torier på, avslutter Paulsen. ■

Levende grafikk ute og inne

Studiofotograf Anne Mari Myklebust styrer kameraet utstyrt med ncam (de to linsene i

fronten) med stødige hender.
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TV 2 sikret seg i fjor Premier

League-rettighetene for

de neste tre årene. 

– Vi er selvsagt veldig glade for å kun-

ne fortsette samarbeidet med Premier

League, sier administrerende direktør

og sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sand-

nes.

TV 2 kjøpte rettighetene til å sende

Premier League for sesongene 2016/

2017 – 2018/2019. Senderettighetene

gjelder alle plattformer, altså både tv,

nett og mobil.

Hører hjemme på TV 2

– TV 2 er det naturlige hjemmet til

Premier League. Vi vil fortsette å

satse tungt på engelsk i de kommende

årene, og vil gi våre fotballfans den

ultimate tilgangen til denne svært

populære ligaen via TV 2 Premium 

og TV 2 Sumo, lover TV 2-sjefen.

Den hardeste motstanden i kampen

om rettighetene kom fra den ame-

rikanske giganten Discovery

Networks. 

- Jeg er stolt av at TV 2 og Egmont

med dette viste at vi evner å stå opp

imot tøff konkurranse fra en verdens-

omspennende medieaktør som vi 

her virkelig møtte høyt på banen. Det

viser også at Egmont er en offensiv 

og framtidsrettet eier som støtter 

oss, sier Sandnes.

Sportssjef Vegard Jansen Hagen la

ikke skjul på at stemningen var svært

god i TV 2-leiren da avtalen var på

plass.

– Dette er en veldig viktig avtale for

TV 2. Vi har satset på Premier League

over tid, og vi føler et sterkt eierskap

til disse rettighetene. Nå føler vi bare

en enorm glede og lettelse, sier han.

TV 2 har hatt Premier League-

rettigheter siden 2010.

Mistet norsk fotball

Like god stemning var det selvsagt

ikke da det ble klart at TV 2 mister

retten til å vise norsk fotball etter

2016-sesongen.

Discovery og VG har kjøpt fra og 

med 2017 og seks år fremover. Etter 

ti år med norsk fotball på TV 2 er det

slutt etter årets sesong. 

– Vi har rettighetene ut 2016-

sesongen, og kommer til å sette vårt

kvalitetsstempel på den foreløpige

siste Tippeliga-sesongen på TV 2, 

sier nyhets- og sportsdirektør Jan 

Ove Årsæther. ■

Ny runde med

Premier League

Det blir mer fotball fra «Theatre of Dreams», Old Trafford, i årene som kommer. Her får programleder Jan-Henrik Børslid assistanse fra 

tidligere Manchester United-spiller Ronny Johnsen og ekspertkommentator Petter Myhre langs sidelinjen. FOTO: JAN-PETTER DAHL
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Tor slo til med voldsom kraft over

Vestlandet om ettermiddagen og

kvelden seint i januar i år. TV 2 mobili -

serte et stort apparat med seks live-

 team fra Bergen til Trøndelag. Ny hets -

kanalen sendte kontinuerlig hele

ettermiddagen og kvelden, og hoved-

sendingene ble preget av u været. 

En av de som virkelig fikk kjenne 

Tors krefter var fotograf Kristian

Hansen i Ålesund:

- Det var virkelig skummelt også i

sentrums gatene da orkanen sto på

som verst i Ålesund. Vi tok våre for-

holdsregler og hadde høy fokus på

sikkerhet. Men utenfor rådhuset ble

jeg ble tatt av vinden med voldsom

kraft. Det var helt umulig å holde 

seg på beina, forteller Hansen.

Nyhetssjef Arne Rovick var ute-

gående reporter sammen med Hansen

og opplevde dramatikken på nært hold.

- Det er rimelig spesielt å se Kristian

bli tatt av vinden. Han var helt sjanse-

løs og ble kastet 10-15 meter av

gårde og slått inn i noen blomster-

kasser av betong ute på Rådhus-

plassen, forteller Rovick.

Sammen med en tilfeldig forbi-

passerende fikk han fotografen i

sikkerhet. Til alt hell slapp Hansen fra

dramatikken med bare små skader. 

- Vi trodde kameraet var knust, men 

vi fikk lappet det sammen og brukt

det resten av kvelden. Heldigvis var

skadene små der også.

Sikkerheten går foran alt i dekningen

av ekstremvær.

- I perioder var det for farlig å gå ut 

av bilen i Ålesund sentrum. Man får

voldsom respekt for naturkreftene,

forteller Kristian Hansen.

På Bergen lufthavn måtte TV 2

teamet nærmest klore seg fast.

- Da de sterkeste orkankastene slo

inn over Flesland var det nærmest

umulig å stå på beina. Både fotograf

Geir Jonny og jeg holdt på å blåse

over ende mens vi rapporterte, for-

teller Fredrik Græsvik.

Fotograf Geir Jonny Huneide har

dekket noen ekstremvær.

- Det «fine» med å jobbe på slike store

hendelser som ekstremvær er at du

ofte får møte folk fra andre distrikt,

som du ellers ikke treffer. Jobben i seg

selv er krevende, men ikke spesielt

vanskelig, forklarer Geir Jonny.

Ekstremværet Synne, som formelig

skyllet over Sør- og Vestlandet i be-

gynnelsen av desember i fjor, ble et

stort rykk for landslaget. De enorme

nedbørsmengdene skapte utford-

ringer. Lokalkontorene rykket med

team både fra Kristiansand og Stav-

anger da Synne viste seg å komme inn

med full kraft over Rogaland og Vest-

Agder. Egersund ble hardt rammet da

elven gikk over sine bredder og flom-

met inn i bygninger og bolighus. TV 2-

teamet møtte fortvilte huseiere som

jobbet iherdig for å begrense skadene. 

Ekstremvær og 
ekstreme rykk

Tor. Synne. Roar. Petra. Ole. Fem heftige ekstremvær har feid

inn over landet det siste året og utfordret TV 2 Nyhetene.

Ekstremvær i nord. Det røsket godt da ekstrem-

været Tor feide inn over Bodø. FOTO: NTB SCANPIX.
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Det ble mange liver og heftige bilder

fra reporter Siri Wichne Pedersen og

fotograf Øyvind Torjusen. Reporter

Steinar Figved fløy inn til Bjerkreim i

Tengesdal med helikopter og møtte

bønder som evakuerte dyrene i en

driftsbygning som stod under vann.

Med traktorer og håndkraft gjorde 

alle en innsats for å redde dyrene. 

Fotograf Øyvind og Steinar jobbet

begge med kamera for å fange dra-

maet. Det blir en intens og dramatisk

nyhetsreportasje til kveldssendingene. 

- Dagen derpå besøkte vi på nytt

gården og intervjuet bonden og hans

høygravide kone som ble innesperret

av flomvannet. Da vannet trakk seg

tilbake fant de to kalver som druknet

før de klarte å evakuere dem. Heldig-

vis ble ingen mennesker skadet, for-

teller redaksjonssjef Bjarte Trettenes.

Også i Vest-Agder gjorde Synne seg

bemerket. I Feda i Kvinesdal klarte fo-

tograf Chris Thomas Johansen å

filme da en av sjøbodene ble ført ned

elven. Også her ble det store ødelegg-

elser, noe fotograf Christopher For-

nebo, Chris Thomas Johansen og

reporter Ivar Lid Riise rapporterte

hjem om i flere nyhetssaker og

liverapporter på TV 2 Nyhetskanalen. 

- Enda en gang er fellesnevneren for

TV 2 Nyhetenes dekning at vi møter

mennesker i reportasjene og i live-

rapportene. Mennesker som er berørt,

fått huset ødelagt eller har gjort en

innsats. Vi er tett på og viser hvilke ut-

fordringer og ødeleggelser ekstrem-

været fører med seg, sier Trettenes. 

Det har blitt et begrep i TV 2 og

lappen fra nyhets- og sportsredaktør

Jan Ove Årsæther henger fremdeles

på desken i Bergen: «Vi skal ALLTID

rykke som om verden revner!»

- Den kulturen er godt innarbeidet i 

TV 2. Vi er veldig gode på rykk og dek-

ning av ekstremvær. Og vi er raske på

breaking news med direktebilder, sier

nyhetssjef Arne Rovick i Bergen.

Hovedårsaken heter Aviwest.
Rekkevidde og mobilitet på live har

tatt sjumilssteg de siste årene takket

være det lille tekniske vidunderet.

Aviwest er en liten liveenhet som

hektes på skulderkameraene, suger til

seg 3G- og 4G-trafikk og får teamet på

lufta direkte noen få minutter etter at

de har ankommet et åsted.

- Vi har nå 31 Aviwester fordelt på

Oslo, Bergen, landslaget samt én

enhet i England. Utstyret har bidratt

til en liverevolusjon, sier Therese

Henriksen, leder for foto i Bergen.

Ifølge tall fra Trude Fuhre i Linje-

kontrollen er det registrert bruk 647

ganger i fjor. Det reelle tallet er trolig

langt høyere.

- Når vi i tillegg har livemuligheter via

LiveU-appen, FaceTime eller Skype,

har TV 2 gode direktemuligheter.

Husk det neste gang du er der det

skjer, minner nyhetssjefen om. ■

Over: Vinden har avtatt litt, men TV 2-reporter Bent Skjærstad søker likevel ly på Sandviks-

siden i Bergen mens han venter på å gå på lufta igjen. 

Under: Fotograf Kenneth Cuomo på reportasjetur i ytre Sogn i forbindelse med uværet i

slutten av januar 2016. Orkanen herjet og fem-seks trær falt foran og bak TV 2s bil. En lokal

mann med motorsag hjalp til å rydde veien, slik at TV 2s team rakk å være med direkte i 21-

sendingen. FOTO: THORSTEIN KORSVOLD
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Bullshit-
filter i Underhuset
TV 2 har historisk vært den beste

debattarenaen på norsk TV, med

«Holmgang», «Sentrum» og

«Tabloid». Men hva skjedde?

- Dels har debatten flyttet seg til

Facebook og Twitter. Og dels har de

tradisjonelle debattene blitt ødelagt

av politikere som lirer av seg innøvde

setninger. Vi må bygge opp noe nytt.

Starte i det små, nedenfra, sier 

Helskog. 

- Er debatten borte fra TV 2?
- Nei, men den er nesten borte fra

hovedkanalen. I rene sendetimer

leverer TV 2 mer debatt enn noen

gang. Den løpende nyhetsdebatten

pågår kontinuerlig som dueller, på Ny-

hetskanalen. Her er live-tv like kjappe

som sosiale medier fortsetter han.

Ifølge aktualitetsredaktøren har også

«God morgen, Norge» innført en

avdempet «konstruktiv debatt» på

hovedkanalen. Tonen her får gjestene

til å senke guarden og være mer opp-

tatt av opplysning enn krangling. 

Det tredje prosjektet Helskog trek-

ker fram er «Underhuset» som går

hver helg på Nyhetskanalen. 

- Vi er bevisst valgene vi gjør. Vi vet

det er litt smalt, men vi prøver å lage

et smart og provoserende program. 

Vi har en nisje vi er best i, og håper å

vokse derfra. 

- Hvorfor Wolasmal og Hustad?
- Yama Wolasmal er en erfaren uten-

riksreporter og trygg anker. Han har

en forbilledlig kontroll i studio. Det

relevante her er at han kom til Norge

som flyktningbarn. Yama er muslim,

og har et bredt inntak i minoritets-

miljøer. Hans faste opponent i studio

er den litt skeptiske Jon Hustad fra

Sunnmøre. Jon leser utredninger,

bøker og statistikker som de fleste

andre journalister overser. Jon skal

stille de kritiske spørsmålene som

ødelegger spinnet politikerne ofte

omgir seg med. Programledelsen

speiler situasjonen i Norge. Driftige

innvandrere, og positive, men likevel

urolige nordmenn, må finne ut av det

med hverandre. 

- Det blir mye om innvandring?
- Ja, det skal det være og vi skal være

best. Folkevandringen er uten side-

stykke den største saken i Norge og

Europa. Underhuset har ligget foran i

å presentere riktige prognoser og

regnskap. Jon og Yama har kon-

frontert fordommer alle veier og pekt

på konstruktive løsninger. De to er 

respektert i alle leire. Da terrorister

spredde død i Paris, var det Under-

huset PST-sjefen valgte å komme til.

Senere ble Hege Storhaugs retorikk

demontert. Det programmet gikk som

en farsott i sosiale medier, sier han.

Variasjonen i temaer er stort. Det

vakte oppmerksomhet utenfor Norge

da en kvinne gjestet «Underhuset» og

fortalte at hun hadde fjernet det ene

av tre foster hun bar på. Den danske

avisen Berlingske Tidende refererte

debatten i detalj og ba leserne stem-

me på nett. Underhuset har tatt for

seg Putins tilregnelighet, og Trumps

tilregnelighet, Snåsamannens tro-

verdighet, kongehuset fremtid og

kirkas fortid. Da Hustad i en debatt 

om barnevernet, mente en ørefik ikke

nødvendigvis var nok til at barnevernet

skulle fjernet et barn, fikk han massiv

kjeft på nett og i avisen Vårt land.

- Det er ikke noe mål at alle skal like

alt vi gjør, men det er et mål at vi skal

engasjere. Vi lever i en alvorlig tid. Da

må vi snakke åpent, rett frem, ærlig

med hverandre og vise omsorg for al-

minnelige mennesker i Norge. Det er

for mye berøringsangst. Vi trenger å få

renset opp flosklene som flyter rundt.

Målet er at Underhusets skal være et

slikt «bullshit-filter». ■

Folkevandringen endrer

Norge. - Landet vårt blir

mer mangfoldig og det skjer

fort. I gamle dager handlet

debattene om selfangst og

veiutbygging. Nå har vi et

stort behov for å diskutere

hvordan vi skal leve sammen,

sier aktualitetsredaktør

Gerhard Helskog.
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Under VM i skiskyting i Holmenkollen

flyttet fem menn fra TV 2 inn en bobil i

Holmenkollen. «Camp Kollen» slo

leir. Turistene var på lufta hele døgnet

på tv2.no, og hver kveld på TV 2 og 

TV 2 Sportskanalen. Her fikk seerne

servert høydepunkter og galskap fra

bobilen med Harald Bredeli, Ole Kris-

tian Stoltenberg, Odd-Bjørn Hjelme-

set, Christian Paasche og produsent

Erik Libæk.

– Mitt forhold til skiskyting er som et

langt ekteskap og når det er VM på

hjemmebane, så er jeg nærmest ny-

forelsket. Jeg gleder meg til å gjøre

som min store helt Ole Einar Bjørn -

dalen, nemlig å endelig prøve ut et liv

i bobil. Og jeg ser på meg selv som så

passe skrudd i hue at jeg tror jeg har

mye å bidra med på Camp Kollen,

sier en lattermild Ole Kristian

Stoltenberg.

Camp Kollen var tett på folkefesten 

i Kollen. Like tett på begivenhetene 

var mange av aktørene også under 

ski-VM i Falun. Det var der ideen om

den spesielle formen for bobilferie

først ble lansert. 

– Camp Falun er det villeste pro-

sjektet jeg har vært med på i TV 2,

sier kommentator Christian Paasche.

– Effekten av å følge gjengen direkte,

ektheten og uforutsigbarheten gjorde

Camp Falun til en suksess, sier redak-

sjonssjef i TV 2 Sporten, Christine 

Espeland. Mesterskapet i Falun ble 

en gedigen norsk fest fra start til 

slutt. Rettighetshaver NRK trakk som

ventet stort sett alle nordmenn til tv-

skjermen, men gjengen i bobilen

sørget for at TV 2s VM-dekning ble

lagt godt merke til.

Hovedsatsingen var nettsatsingen

Camp Falun – som også leverte et

kveldsmagasin på TV 2 og TV 2

Sportskanalen – sammen med leve-

ring på alle plattformer og daglige 

bidrag til God morgen Norge og TV 2

Nyhetskanalen.

– TV 2 Sporten har lang tradisjon for 

å være utfordrer og tenke nytt og an-

nerledes der vi selv ikke er rettighets-

haver. Etter ski-VM i Falun kan vi kon-

statere at dette fortsatt er en av våre

sterkeste grener, sier Espeland. ■

Paasche-
stemning i bobil
Christian Paasche og co har det siste året slått leir i Falun og i Holmenkollen under VM på ski

og VM i skiskyting. Begge plasser har de sendt 24 timers galskap fra en bobil på tv2.no.

Over: Camp Kollen: Christian Paasche, Ole

Kristian Stoltenberg, Harald Bredeli og Erik

Libæk (sittende foran). T.v: Camp Falun:

Odd-Bjørn Hjelmeset (f.v), Siri N. Avlesen,

Christian Paasche og Fredrik Aukland. 
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17. mai:TV 2 og redaksjonen i God Morgen Norge feiret nasjonaldagen med

fynd og klem. Fra venstre: Nils Gunnar Lie, Yvonne Fondenes, Espen

Fiveland, Signe Tynning, Wenche Andersen, Finn Schjøll, Yama Wolasmal, Sonja Ystaas

og kongereporter Kjell Arne Totland.
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Nye koster ved 
lokalkontorene
Ålesundskontoret klare for rykk. Fotograf

Per Chr. Dyrø og reporter Pål Bakke be-

tjener TV 2-kontoret i jugendbyen.

30
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Dette er gode nyheter for hele nyhets-

organisasjonen til TV 2. For Tommy

Aase & Co har klart å få med seg

kjente og gode fotografnavn på det

nye teknikklaget til Screen Story. På

Hamar fortsetter Olav T. Wold som

fast fotograf for Asbjørn Øyhovden 

og Harald Jakobsen. 

I Ålesund er fotograf Per Chr. Dyrø

et kjent navn i TV 2 Nyhetene. Han er

også med på Screen-laget. Rune

Hagen – som i en årrekke har levert

fototjenester til TV 2 – er med videre

som underleverandør til Screen

Storys kontor i Ålesund.

I Bodø forsetter Kevin Kjeldsrud 

inntil videre som fast fotograf og

redigerer for reporter Roy Arne

Salater mens det blir helt nytt mann-

skap i Tromsø. Her er Lars Doksæter

ansatt som ny fast fotograf/redigerer

for Egil Pettersen og Svein Lian.

Slagkraft

– Vi er svært fornøyd med at vi får

med oss disse ressurspersonene

videre i den nye organiseringen, og

som en del av TV 2-familien. Det har

vært målsettingen til nyhetsledelsen

og et klart ønske fra reporterne fordi

de gjennom mange år har bevist at 

de besitter kvalitet, kompetanse og 

lokalkunnskap som TV 2 er helt

avhengig av. Det er en trygghet for

leveringskvaliteten og slagkraften til

landslaget, sier nyhetssjef Arne

Rovick.

Som et ledd i å utvikle OB-Team 

ble Screen Media etablert i sommer,

og gjennom OB-Team ble TVP i

Stavanger kjøpt opp. TVP har gjen-

nom flere år levert tekniske tjenester

til TV2s avdelingskontor i Stavanger,

Trondheim og Kristiansand. For å ut-

vikle TVP besluttet TV 2-ledelsen at

selskapet skal levere teknikken på

samtlige sju kontor på landslaget. 

Det er dette selskapet som nå har

skiftet navn til Screen Story.

Stordriftsfordeler

– Vi har i noen år sett en utvikling i

produksjonsbransjen der enheter

syndikeres. Norske produksjons-

selskaper får internasjonale eiere og

lokale selskaper blir nasjonale. Det er

det vi nå gjør med TV 2s «landslag». 

I 2015 ble de syv distriktskontorene 

til TV 2 driftet av fem ulike selskaper,

mens dette i 2016 nå samles under

ett. TV 2 oppnår mange fordeler med

dette. Nå kan alle distriktskontorene

jobbe ut fra et felles fundament og 

en plattform der alle fylkesgrenser

viskes ut. Samtidig kan vi rasjonalisere

administrasjonen og det vil bli enklere

å få til stordriftsfordeler, sier Tommy

Aase i Screen Story.

En av de store fordelene blir for-

enkling av fotobestillingene på lokal-

kontorene. Nå kan alle bestillerne i 

TV 2 forholde seg til ett navn og ett

telefonnummer for booking av foto.

– Det første vi gjør når vi samler

kontorene er at vi også gjennomfører

en sentral løsning for booking. Her vil

vi forenkle og effektivisere dagens

ordning som vi tror mange i Oslo og

Bergen vil sette pris på like mye som

oss som jobber på «landslaget». Så 

er vi spente på utviklingen av app-

løsninger som vi jobber med.

Fjernredigering (remote editing) er

et eget prosjekt som vi også vil inn-

føre gradvis der eksempelvis reporter

ved kontoret i Trondheim kan får

redigeringshjelp fra redigerer i Åle-

sund. På en slik måte kan vi skape

gode synergier ved at vi nå moderni-

serer TV 2s distriktskontorer og har

en helhetlig tankegang rundt disse,

opplyser Aase.

Nye lokaler

Den nye strukturen får også noen

praktiske endringer. TV 2s kontor i

Ålesund og Tromsø har flyttet til nye

og mer moderne lokaler, som skal

deles med Screen Story. Fotografene

i Hamar, Ålesund og Tromsø skal

også kjøre uniformerte TV 2-biler.

– Roy Arne i Bodø bruker helst

Widerøe som transportmiddel og har

ikke behov for bil, avslutter Rovick

med et smil. ■

Hamar-kontoret: Asbjørn Øyhovden og fotograf Olav T. Wold, av Asbjørn bare kalt «Fotomet», legger siste hånd på verket på sitt neste innslag

til TV 2 Nyhetene. T.h.: Tommy Aase i Screen Story har etablert et nettverk av lokalkontor som leverer bilder og nyheter fra hele landet til TV 2.

E
tt selskap har tatt over ansvaret for teknikken på alle TV 2s avdelingskontor. Selskapet

som overtok avtalen om å levere tv-teknikk ved de sju lokalkontorene til TV 2 heter i dag

Screen Story, etter et navnebytte på nyåret. 

TV2 årsmelding 2015_Layout 1  13.03.16  23:06  Side 31



32

– Det verste er 
å møte offera
Dei har høyrt dei mest

gripande historiene. Lese

dei mest grufulle detaljane.

Men møta med offera er det

aller verste. Likevel fortset

Kadafi Zaman, Jonas Chri-

stoffersen og Ane Stokholm

arbeidet med å kartleggje

seksualforbrytarar i Noreg.

Det heile byrja med overgrepa i Köln,

og debatten i ettertid om flyktningar

er overrepresentert som overgriparar.

Det var dette som trigga interessa til

Kadafi Zaman. Kunne ein kartleggje

overgriparar i Noreg? Finne ut kven

dei var?

– Så då byrja eg å tenke litt på dette.

Det finst mange mørketal, tal som me

ikkje kan måle. Det me kunne måle

derimot, er dei domfelte. Me byrja

først å sjå på saker frå Oslo. Alle som

var domfelte for seksualbrot i fjor. Då

fekk me inn ein 50-60 dommar. Det

var mykje sterk lesing. Så fann me ut

at Oslo kanskje var for lite. Så da gjekk

me til Domstoladministrasjonen for å

få oversikt over alle, fortel Kadafi.

Nokre dagar seinare fekk dei ei liste

med meir enn 450 saksnumre.

– Me sendte e-post til alle tingrettane

og bad om dommane. Utfordringa var

at mange av dei er anonymisert. Det

var lite informasjon, som namn kunne

det stå NN eller XY. Dette var spesielt i

saker der det var veldig små barn in -

volvert, og det er for å beskytte ofra.

Så da begynte arbeidet med å finne ut

kven desse var. Me ville ha både

kjønns  fordeling, aldersfordeling og

bakgrunn, kor kom dei frå. Materialet

var nesten uoverkommeleg. Side opp

og side ned. Prosessen har vore

krevjande. Det som byrja som ein ide

hjå Kadafi, enda til slutt opp med å bli

ei arbeidsgruppe på seks personar.

– Me møtte motstand i nokre ting-

rettar som ikkje ville sende oss infor-

masjon fordi den var anonymisert. Då

måtte me argumentere for at Noreg

ikkje fengslar folk i hemmelegheit.

Nokre gjorde mykje for å ikkje gi oss

informasjon, men me møtte også

mykje velvilje, seier han.

At nokre dokument var sladda, eller

anonymisert på andre måtar, gjorde 

at det blei eit stort gravearbeid.

– Den første utfordringa var å få

materialet. Den andre utfordringa var

korleis me skulle presentere dette på

nett og TV. Det er vanskeleg å berre

presentere tal. Dette gjorde at me

målretta har søkt etter ofre. Det er

vanskeleg å framstille ein sak utan ei

stemme, men me ville også ha med

stemma til overgriparen. Så me jobba

veldig systematisk, snakka med både

politi og overgrepsmottak, seier

Kadafi.

Etter å ha henta inn og systematisert

alle data, måtte me finne ein måte å

presentere det på nett. Me landa på

det som no ligg ute på nett, etter blant

anna å ha vurdert ei kartløysning og

swipe-moglegheiter, fortel Jonas 

Fabritius Christoffersen.

Det var viktig at databasen skulle vere

god, oversiktleg og brukarvennleg på

alle plattformar.

– Takka vere Jørn Ove Stokka og Joel

Schäfer blei den utruleg fin og intuitiv,

fortel Jonas.

Tala dei har samla inn er høge. I

løpet av 2015 blei 399 personar dømd

for seksualbrot i Noreg. Dette vil sei

meir enn eitt overgrep kvar dag.

Samtidig meiner Redd Barna at dette

berre er toppen av isfjellet.

– Det tyngste var å lese dommane. 

Me las 450 dommar, der veldig man-

ge er overgrep på barn. Blant gjer-

ningspersonane har me funne både

besteforeldre, idrettstrenarar, lærarar

og legar. Det vart mange «fy faen» og

banning under vegs. Det var ekstremt

å lese. Du kunne sjå det på ansiktet til

dei som las. Mykje var så grufullt at

me ikkje kunne gjengi detaljar om kva

ofra har vore utsett for, fortel Kadafi.
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Kva dei kunne fortelje, og kva dei

ikkje kunne publisere vart vurdert

nøye når dei skulle presentere saken.

– Det var også ei vurdering rundt

korleis språket skulle vere, og me

enda på veldig nøkterne framstil-

lingar av dei grufulle handlingane.

Dette var mest av omsyn til ofra, slik

at det ikkje skulle bli ein ekstra be-

lastning for dei at saka deira blei

presentert der, seier Jonas.

For Ane Rostad Stokholm, var det

samtalen med ofra, som var tøffast.

Men heller ikkje for ho er det kvar-

dags å sitje ansikt til ansikt med

personar som har forgripe seg på

barn.

– Eg har intervjua overgriparar og

ofre. Dei innsette på Ila var naturleg-

vis skeptiske til å skulle møte ein jour-

nalist. Dei er jo klar over kva folk

tenkjer når dei høyrer kva dei er dømd

for. Men fordi begge dei eg intervjua

går i behandling, og brukar mykje tid

på å snakke om det dei har gjort, så

opplevde eg dei som ganske opne. 

Me gjekk ikkje inn i detaljane på over-

grepa, og derfor vart det ikkje så tøft

for meg å intervjue dei. Journalistar

legg i stor grad eigne fordommar til

side når me treff menneske med 

ekstreme historier, fortel Ane, men

erkjenner:

– Det er nesten alltid verst med ofra.

Det er dei ein kan identifisere seg

med, i motsetning til gjernings-

personane. Ein får klump i magen

av å høyre om frykta og smerta, seier

Ane.

Sjølv om arbeidet er krevjande og til

tider tungt å fordøye, er dei glad for at

dei får jobbe med så viktige saker:

– I ei tid der det er blitt så stort

publiseringspress, er det veldig godt

å ha sjefar som gir deg tid til å grave.

Her har dei satt av fleire reporterar 

til å grave i ein månad. Det er veldig

viktig at nyheitssjefar ser verdien av

dette, fordi me treng fleire slike pro-

sjekt. Me er veldig heldige, og eg er

takknemleg som får lov til å jobbe

med dette, fordi det er viktig. Me

les mykje om overfall i media, men

sjeldan det som skjer innanfor huset

sine fire veggar. Det som skjer i det

skjulte, seier Kadafi.

– Me har fått mange gode til-

bakemeldingar på den, og er veldig

glad for at me har fått tid til å jobbe

med denne saken av redaksjons-

sjefane Hanne Taalesen og Olav

Haugan, seier Jonas. ■

Teamarbeid ga resultater. Kadafi Zaman (f.v.), Jonas Fabritius Christoffersen, Ane Rostad Stokholm og Finn-Erik Robstad. Her blir de 

intervjuet av Martin Huseby Jensen fra Journalisten (i midten til venstre).
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1: Aleksander Kristoff spurtslo konkurrentene opp den siste b

Norway krever tung teknologi. 3: Arctic Race of Norway har b

utmattende øvelse – også for TV 2s medarbeidere. Her tar tea

C. Knudsen og hans team sørger for at alle tv-bildene blir en t
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745.000 seere så den dramatiske

innspurten under VM i 2015. I snitt satt

247 000 seere og fulgte hele det syv

timer lange landeveisrittet på TV 2.

– Sterke seertall på VM er et perfekt

punktum på en eventyrlig sykkel -

sesong der vi noterte rekorder på

løpende bånd. Og det er inspirerende

at VM-tallene bidrar til sterke seer-

tall på TV 2, sier sportssjef Vegard

Jansen Hagen.

Sykkelinteresserte klistret seg

også foran skjermen da Boasson

Hagen, Kristoff og de andre stjernene

tråkket seg gjennom Frankrike. Og

både brosteinsklassikerene på kon-

tinentet og de spektakulære norske

rittene Tour des Fjords, Arctic Race 

og Tour of Norway gjorde hver dagen

lys og spennende for alle pedal-

entusiaster.

I år får seerne både VM og verdens-

cup i Cyclocross, Track, Mountainbike

og BMX i tillegg til de tradisjonelle

Tour’ene på TV 2s plattformer. 

– Til sammen skal vi lage over 120

sykkeldager i 2016. Sykkel blir også

et viktig satsingsområde for oss i

årene som kommer. Her har vi de

mest langsiktige rettighetene og det 

vi mener er et større rating-potensial,

forteller eventsjef Christine Espeland.

– Vi fortsetter med samme ritt-meny

som i 2015 hvor høydepunktene står i

kø med vårklassikerne, Tour of Nor-

way, Arctic Race of Norway, Tour des

Fjords, NM, Tour de France, La Vuelta

og avslutningen med VM landevei

som i år avvikles i ørkenlandet Qatar. 

- Tar vi med OL i Rio, så har vi i over-

kant av 120 dager med direktesendt

sykkel på TV 2s plattformer. Samtidig

jobbes det for å kjøpe nye ritt, både

store og små. Vi skal ha flere sykkel-

nyheter både på nett og tv, og enda

bedre og velforberedte livesendinger,

understreker eventsjefen.

- Johan Kaggestad har skrevet full-

tidskontrakt med TV 2 frem til og 

med VM 2017. Han blir å se jevnlig i

redaksjonen i Oslo i tillegg til kom-

mentering. Johan jobber også aktivt

med VM 2017.

– VM faller sammen med to andre

viktige begivenheter i TV 2, nemlig

flytting av hovedkontoret til Media

City og TV 2s 25 årsjubileum. Derfor

blir det en del ekstra planlegging,

smiler Christine Espeland, som like-

vel sover godt om natten.

Sykkel-
boom 
på TV 2
VM, Tour de France og klassikere både på kontinentet 

og i Norge. Det er på TV 2 sykkel hører hjemme. 

Og satsingen blir bare sterkere i 2016.

�

�

�
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iste bakken i Harstad under Arctic Race of Norway. 2 : Høye fjell og dype daler, her fra området rundt Rukjan i Telemark. TV 2s overføring av sykkelrittet Tour of

har blitt et av verdens vakreste sykkelritt. 2015-utgaven bød på stor idrett i fantastiske natur. Foto: Daniel Sannum Lauten. 4: Sykkelritt varer lenge og kan være en

ar teamleder Camilla Mowinckel seg en liten lur under Tour de France. Dag Otto Lauritzen ser ikke ut til å bry seg. 5. Fullt hus i regi i OB-bussen. Sjefprodusent Jens

ir en tv-sending. 
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Ishockeyforbundet og TV 2

er enige om å fortsette

samarbeidet. 

Avtalen innebærer at TV 2 fortsetter

å vise hockey på sine kanaler de neste

tre årene. Partene har en gjensidig 

opsjon på et fjerde år.

De ukentlige hovedkampene og

HockeyXtra vil fortsette som før, og

kamper fra Get-ligaen, HockeyXtra 

og landskamper vil bli vist på TV 2

Sportskanalen og på Sumo.

– Vi er veldig glade for å lande en 

treårsavtale med ishockeyen. Vi 

opplevde en veldig positiv utvikling

forrige sesong, og dette ønsker vi å

bygge videre på TV 2 Sportskanalen.

«Live»-innhold på Sportskanalen er

viktig for oss, og med ishockeyen har

vi et godt og sterkt produkt i årene

som kommer, sier prosjektleder for

ishockey, Remi Taule.

TV 2 opplever en økende interesse

for norsk hockey, og rekordmange

seere satt benket under fjorårets

sluttspillfinaler i Get-ligaen. Hele 118

000 så den avgjørende finalen mel-

lom Storhamar og Stavanger Oilers. ■

Ny hockeyavtale for TV 2

TV 2 satser tungt på

Norway Cup i årene som

kommer, og har nå inngått en

fem år lang kontrakt. 

Det vil bli enda flere direktesendte

kamper og magasinsendinger fra

verdens største fotballfest.

– TV 2 er stolte over å kunne fortsette

samarbeidet med en så viktig og in-

spirerende turnering som Norway

Cup. Nøkkelen til suksessen vi har

opplevd på Ekebergsletta de siste

årene er at vi tar arrangementet på

like stort alvor som Premier League,

og slik vil vi jobbe for å utvikle sats-

ingen vår ytterligere, sier sportssjef i

TV 2, Vegard Jansen Hagen.

Generalsekretær for Norway Cup,

Tony Isaksen, er svært fornøyd med

å ha landet en langsiktig avtale om

Norway Cups TV-rettigheter:

– Jeg ser frem til å fortsette sam-

arbeidet, som gjør at vi kan få enda

flere direktesendte kamper, magasin-

sendinger og sending av konserter i

forbindelse med Norway Cup.

Generalsekretæren mener Norway

Cup er verdens viktigste arena for

fred, lek og idrettsglede.

– Den nye avtalen gir oss en fantastisk

mulighet til å nå ut til enda flere med

våre kamper og den hyggelige

atmosfæren, i tillegg til at den gir det

norske folk en unik mulighet til å ta

del i verdens største fotballfest. ■

Norway Cup på TV 2 i fem nye år
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Også i 2015 ble TV2.no

vekstvinneren. Ingen ny-

hetsnettsteder vokste mer

verken i prosent eller faktisk

antall daglige unike brukere.

For første gang hadde TV2.no fjor i

snitt mer enn én million daglige

brukere i snitt gjennom hele året. 

På Facebook er TV 2 Nyhetene størst

av alle, VG inkludert - og fortsetter å

vokse mer enn konkurrentene. TV 2

Nyhetene vil passere 400 000 Face-

book-følgere i løpet av våren. Da kan

de smykke seg med å være Norges

største Facebook-side. På mobil er

TV2.no nr. to med kun VG foran seg.

- TV2.no er et bredt tabloid nyhets-

nettsted med innhold fra hele TV 2-

huset i tillegg til journalistikken

TV2.no-redaksjonene produserer. 

Det gode innholdet er årsaken til at

stadig flere velger oss, sier redaktør

Bård Espen Hansen.

TV2.no utmerker seg i medieland-

skapet på to måter. Når det smeller

og nyhetstrøkket er massivt og alvor-

lig, gjør det tette samarbeidet mellom

TV2.no og Nyhetskanalen at TV2.no

har en oppdateringsfrekvens og vol-

um av innhold som slår alle kokur-

rentene. Nyhetskanalen og TV2.no

sammen utgjør noe unikt TV2.no er

alene om i Norge. 

Den andre måten er tilstedeværelsen

på Facebook. Målrettet arbeid har gjort

TV2.no størst av alle på Facebook.

- Facebook-trafikken er utrolig viktig

for alle nyhetsnettsteder - og at vi er

ledende her gir oss et fortrinn i for-

hold til fortsatt vekst. Facebook er 

bra for oss både med hensyn til å få

markedsført TV 2, men også for å

drive trafikk tilbake til TV2.no.

- Noen kritiserer TV2.no for kun å
publisere soft-news på Facebook?
- Vi poster alt av vårt brede innhold 

på Facebook, mest av alt hard-news.

Men Facebooks algoritmer er slik at

det vennene dine liker og deler dukker

opp i din feed. Så om du opplever å få

for mye nytt om The Kardashians og

for lite om krigen i Syria i feeden din,

så må du vurdere å bytte Facebook-

venner, sier Bård.

- Hvordan ser veien ut videre for
TV2.no?
- Vi fortsetter å jobbe knallhardt for 

å vokse videre. Etter litt brems mens

vinterferien har vært avviklet landet

rundt var det fullt kok i kjelen igjen

med 1,2 millioner i snitt og vår nest

beste dag på mobil noensinne. Sam-

tidig har vi tungt fokus på å deske

Sumo-innhold på TV2.no-fronten.

TV2.no er den viktigste leverandøren

av brukere inn til Sumo. Å lykkes med

Sumo er TV 2s viktigste jobb for

fremtiden. ■

TV2.no: Vokser raskest

Mobilbrukere uke 9 Daglige unike brukere TV 2 vokste mest i 2015
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AV HANS JACOB CARSTENSEN

styreleder, TV 2 Gruppen

TV 2s nyhets-, sport og aktualitets-
avdeling er fortsatt en av landets

fremste og kjernen i vår allmennkring-

kasting. Ved de tragiske angrepene i

Paris i november, da terroristene kald-

blodig drepte uskyldige ofre på helt

alminnelige steder, var det Nyhets-

kanalens 24 timers dekning folk

zappet til. «Petter uteligger», doku -

mentaren om forholdene for de hjem-

løse, der Petter selv gikk under cover

og levde som hjemløs, og Kadafi

Zaman som fulgte i hælene på flykt-

ninger hele veien fra Tyrkia, gjennom

Balkan, Russland til Norges nord-

ligste grense, viser hvor langt TV 2s

journalister er villige til å gå for å for-

midle virkeligheten.

Teknologien endrer folks bruker -

vaner, men den endrer også seernes

preferanser. Det har TV 2 tatt inn over

seg. Nyhetene er tett på hendelser og

hurtig på plass der det skjer. I slike

saker trenger ikke bildene være

perfekte, det beste kan skapes via

Skype og mobil. Det er godt nok fordi

det er ekte og gir folk en følelse av å

ta del i en hendelse. 

For første gang i historien fikk en

serie i 2015 premiere på Sumo, før

den kunne ses på lineært tv. TV 2 har i

mange år arbeidet med å utvikle ny

teknologi som passer den moderne

seer. Allerede i 2002 la Sumo ut det

første tv-innholdet online, lenge før

noen andre tenkte i de baner. Med

hurtige bredbåndsforbindelser, smart-

phone og tablets vokste streaming

voldsomt og Sumo er i dag Norges

største streaming-service målt i 

omsetning. 

Hemmeligheten bak Sumo er det

beste norske innholdet i kombinasjon

med internasjonale serier, filmer og

premium sport. Begge deler ble

styrket i fjor med oppkjøpet av norske 

CMore og forlengelse av Premium

League for tre nye sesonger. Avtalen

gir seerne på TV 2 Sport Premium

380 live-kamper hver sesong. 

Sumo-teknologien ble utviklet i

datterselskapet Vimond, som nå

leverer streaming-teknologi til medie-

hus verden over, og som nettopp

åpnet kontor i New York for å være

tettere på det amerikanske markedet. 

TV er fortsatt hovedplattformen til

målgruppen 20 – 49 år. Det krever et

konstant fokus å følge med seerne

over på nye plattformer, og det krever

et sterkt, egenprodusert innhold.

Nyhetene er sentrale, men også sport,

aktualitet, serier og underholdning er

viktig for å fastholde en sterk, norsk

aktør i et medielandskap som ut-

fordres av globale aktører. Det krever

robusthet og muskler å kunne inves-

tere i fremragende 24 timers nyhets-

dekning, dyre sportsrettigheter og

serieproduksjoner. Det innholdet

prioriterer TV 2, for fortsatt å kunne

være det sentrale, lokale medievalg i

Norge. ■

Flott 
TV 2-år

2015var et flott TV 2-år. 

TV 2 har laget sterke

program og innhold på alle kanaler,

samtidig som en har lykkes i å følge

forbrukerutviklingen med markant

vekst på mobil, streaming-kanalen

Sumo og tv2.no, som nå er Norges

hurtigst voksende online tnyhets-

side.
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Ett bilde fra 2015 er blitt

ikonisk. En tre år gammel

gutt med rød t-skjorte og 

knelang olashorts, død på 

en strand. 

AV OLAV T. SANDNES

sjefredaktør og administrerende direktør

Den lille syriske gutten, Alan Kurdi,

er bilde på en delt verden. Han og

millioner var i 2015 på flukt fra krig,

terror, sult og elendighet til et Europa i

fred og rikdom. Det kom 30.000

asylsøkere til Norge i fjor. I 2016

planlegger UDI for å ta imot 50.000-

60.000 asylsøkere. 

Vårt lille land er i endring. TV 2 kan

spille konstruktiv og samfunnsbyg-

gende rolle i skiftet vi er inne i. På

mange og ulike plan er det krevende

å dekke menneskelige tragedier og

samfunnsmessige utfordringer. Ofte

er det balansekunst. Når vi behersker

den, gir det troverdighet og tyngde.

Og TV 2 Nyhetene er viktige. 

I et sterkt nyhetsmiljø er det rom 

for kritisk diskusjon. Det er tid til 

forarbeid og undersøkelse. Vi skal 

ha egne, sterke historier og inn-

ganger som utfordrer seerne og 

konkurrentene. 2015 har med seg

mange eksempler på at vi har klart

det. Jeg velger å trekke frem én 

redaksjon.

I 2015 viste Utenriksredaksjonen 

hva vi skal strekke oss etter. Den har

gitt innsikt, kunnskap og lagt grunn-

lag for dybde og forståelse. TV 2s

dyktige medarbeidere har vært tidlig

på plass der det skjer og rapportert

hjem - med både hjerne og hjerte.

Det er derfor ikke tilfeldig når

reporter Sonja Skeistrand Sunde og

fotograf Lars Christian Økland er de

første norske journalistene som går

om bord i det norske redningsskipet

«Siem Pilot» i Middel havet. 

Like lite tilfeldig er det at Pål T.

Jørgensen og Pål S. Schaathun er

blant de alle første vestlige journalis-

tene som besøker syriske landsbyer

som nylig har vært under angrep av IS. 

Når det gang etter gang leveres 

nyhetsinnhold i verdensklasse fra 

TV 2s journalister skyldes dette også i

høyeste grad god planlegging, tydelige

prioriteringer, sterk og omsorgsfull

ledelse. 

Det har vært et godt år for nyhetene,

og det er ikke vanskelig å opp-

summere med at med TV 2 Nyhetene

bidrar TV 2 til å gjøre landet rikere og

mediemangfoldet større. ■

Norge satt på prøve
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