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Aulie-saken

• To kommentarer i på dagbladet.no

• Jan Omdahl og Helge Øgrim

• http://www.dagbladet.no/kultur/2007/03/13/494866.html

• http://www.dagbladet.no/kultur/2007/03/13/494874.html

Plan for forelesningen

• Hva er journalistikk?
• Historisk utvikling
• Mot profesjonalisering
• Journalistikk som sosialt felt
• Journalistikkens legitimitet
• Journalistikken og demokratiet
• Medienes premissmakt
• Medievridning



3

Hva er journalistikk?
• Daglig utgivelse - diurnal (Lat.)

• ”the business of a set of institutions that publicizes periodically
information and commentary on contemporary affairs, normally
presented as true and sincere, to a dispersed and anonymous
audience so as to publicly include the audience in a discourse
taken to be puclicly important” (Schudson, s. 11)

• Nyhetsjournalistikken som sosial institusjon
• Måte å gjøre informasjon tilgjengelig for konsumenter
• Nyhetsavdelingene er alliert til andre mektige institusjoner i

samfunnet
• Nyhetene er samlet inn og bearbeidet av en profesjonelle som

arbeider i bedrifter/organisasjoner som forholder seg til
institusjonelle normer

• Habermas en viktig inspirasjon for mange som sysler
med mediene og deres rolle i samfunnet

Hva er journalistikkens samfunnsrolle?

• Normativ definisjon?
• Schudson kritisk til å smugle demokrati inn i definisjonen, men

innrømmer at han til en viss grad gjør det selv.

• Gripsrud: ”The core purpose of journalism is and should be
about producing and distributing serious information and debate
on central social, political, and cultural matters (...) Journalists
regulate much of what the public gets to know about the world
they inhabit, and this activity is vital to a functioning democracy”
(Gripsrud, i Schudson, s.14)
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Hva er journalistikkens samfunnsrolle?

http://www.presse.no/varsom.asp#ENDRINGER%20I%20V%C6R%20VARSOMPLAKATEN

Etiske retningslinjer

• Vær Varsom-plakaten

• Redaktørplakaten

• Tekstreklameplakaten
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Hvor går grensen for tekstreklame?

Historisk utvikling av samfunnsrollen i
USA

• Hvor kommer nyheter fra?

• Framveksten av objektivitet som ideal
• Fra partibinding til mer fri posisjon
• Framveksten av en egen journalistkultur
• Fra observasjon og stenografi til intervjuet som form

• Fra partibinding til leiesoldater innen informasjon
• Parajournalister og profesjonelle kilder (mer om dette 28.03)
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Historisk utvikling av samfunnsrollen i
Norge

• En uavhengig og kritisk presse er ingen ny idé i
Norge

• ”Enhver, Redaktion bekjendt, Lovovertrædelse, eller Krænkelse af
Menneskets naturlige Rettigheder, vil den (avisa altså) offentliggjøre
med frimodig Sandhedskjærlighed, uden Hensyn til Angjældendes
Stand og Vilkaar, uden Hensyn til Ven eller Fiende, til Beslægtet eller
Fremmed” (Statsborgeren, 1831).

Journalistikkens legitimitet

• Redaktørinstitusjonen
• Selvjustis ala VVP og PFU
• Sedvane
• Garantist for

• Ansvarlighet
• Kontroll
• Samfunnsdebatten
• Uavhengighet og selvstendighet
• Åpenhet og etterprøvbarhet

• Den fjerde statsmakt?
• Vaktbikkje eller skjødehund?



7

Journalistikken og demokratiet

• Schudson, Gripsrud og VVP
• Hvordan sikre at mediene fyller sin rolle?

• Markedsmessig sensur vs. statlig hjelp?

• Annet perspektiv på journalistikk og demokrati
• Garantist for demokrati gir legitimitet
• Normative idealer forveksles med faktisk praksis
• Jo tydeligere definisjonsmakt - desto mer behov for et

demokratisk samfunnsoppdrag?
• For ikke å glemme de økonomiske særinteressene de representerer

Medienes premissmakt

• Journalistisk logikk ekspanderer - andre må tilpasse
seg

• Mediene og journalistikken legger premisser for
politikernes maktutøvelse

• Det å beherske medienes koder avgjørende for
suksess

• Utvikling fra politisk argumentasjon til politiske
personligheter
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Nixon og Kennedy

http://www.youtube.com/watch?v=tRpxKHlRQUc

Journalistikk som sosialt felt

• Framveksten av et felt  - Eide
• Feltets logikk blir gjeldende for andre felt - Eide
• Hva er et felt? - Hovden
• Sosialt mikrokosmos med egen logikk - Hovden
• En strid om posisjoner - Hovden
• Hvilke strider? - Hovden
• Habitus, kapital - sentrale begreper - Hovden
• Hvem er journalisten? - Hovden
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Neste gang

• Framing og bias - to måter å se på medienes vinkling
av saker

• Flere relevante eksempler


