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En kritisk presse

 Pressen er «den lille manns 

forsvarer»

 Et kritisk korrektiv for 

myndighetene



Godt nytt er intet nytt

 Mediene fokuserer på det 

negative

 Avslører avvik og konflikt

 Stiller til ansvar

 Øker trykket    

Presser fram endring



Hva er årsaken – eller hvordan besvares 

hvorfor?

 Konvensjoner

 Historier

 Regler/paragrafer

 Tekniske analyser



Hva er årsaken – eller hvordan besvares 

hvorfor?

 Konvensjoner

 Historier

 Regler/paragrafer

 Tekniske analyser

 Tradisjon/tatt for gitte innsikter/moralske 
grunnoppfatninger/forståelsesrammer

 Forklarer det dramatisk, avvikende og 
spesielle. Forenkling av årsak og virkning. 
Enkeltaktører med en hensikt, en moral, en 
start og en slutt. 

 Fra generelle prinsipper til enkeltavgjørelser, 
prosedyrer, likebehandling

 Strukturer, langsomme prosesser som leder i 
ulike retninger, komplekse årsaker og ikke 
intenderte resultater, feedback mekanismer
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hvorfor?
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 Historier
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 Tekniske analyser

 Populære fremstillinger -

massemedier/sosiale medier

 Populære fremstillinger -

massemedier/sosiale medier

 Ekspertise - Byråkrati, myndigheter

 Ekspertise –Spesialister, forskere



Hva er årsaken – eller hvordan besvares 

hvorfor?

 Konvensjoner

 Historier

 Regler/paragrafer

 Tekniske analyser

 Tradisjon/tatt for gitte innsikter/moralske 
grunnoppfatninger/forståelsesrammer

 Hensikt/moralsk intensjon, forenkling, start 
og slutt 

 Utledning fra generelle prinsipper til 
enkeltavgjørelser, prosedyrer, 
likebehandling

 Komplekse årsaker, langsomme 
prosesser som leder i ulike retninger, ikke 
intenderte resultater, feedback-effekter



«Historier» er utfordrende for ansvarlige 

myndigheter og tjentesteytere…

 Forenkling

 Svart-hvitt moral

 Klassisk  dramaturgi – helter, 

skurker og offere



Når ansvarlige myndigheter tillegges en 

emosjonell og moralsk status:

 Kalde, harde

 Holder igjen på pengene av 

vond vilje?

 «Skjuler seg bak taushetsplikt»

 Inkompetente



Liten plass til:

 Vurdering av totale kostnader og 

budsjettkonsekvenser

 Motstridende hensyn

 Beskrivelse av komplekse systemer

 Krav om likebehandling

 Forståelse for taushetsplikt, hensyn 

til 3. person

«Jeg føler at jeg blir kastet til 
løvene med hendene bundet på 
ryggen!»

Lokalbyråkrat



«Offere» og myndigheter får ulikt 

handlingsrom i mediene 

 Journalistisk etikk – Opptre hensynsfullt overfor sårbare kilder 

 Erfaringsintervju  - empatisk journalist, sjelden kritiske spørsmål

 Ansvarlighetsintervju – gravende journalister - konfrontasjon



Hvem taper på unyansert kritisk journalistikk av 

offentlige tjenester og tilbud?

 Negativt for omdømmet og tilliten til 

offentlig ansatte

 Lokale myndigheter og 

førstelinjetjeneste er mest utsatt



Hvem taper på unyansert kritisk journalistikk av 

offentlige tjenester og tilbud?

 Sentrale myndigheter har sine 

egne avanserte 

kommunikasjonsstrategier

Nasjonal helse- og sykehusplan 

(2016–2019) 1



Hvem taper på unyansert kritisk journalistikk av 

offentlige tjenester og tilbud?

 Enkeltindividet er ikke alltid så alene 

som det kan se ut

 Omfattende strategisk bruk av «caser» 

hos interessegrupper og pr-industri 

«En caseøkonomi»

 Grupper i medieskyggen kan 

nedprioriteres



Hvem taper på unyansert kritisk journalistikk av 

offentlige tjenester og tilbud?

 Et økende gap mellom 

populariserte framstillinger og en 

kompleks virkelighet?

 Sosiale medier  - løsning eller 

problem?



Komplekse behov, avansert teknologi, 

motstridende hensyn, vanskelige 

prioriteringer, global påvirkning og 

mellomstatlige forpliktelser er 

vanskelig å forklare og formidle! 

Men hvem kan gjøre det komplekse 

forståelig og det vanskelig tilgjengelig 

for kritikk om ikke journalister?


