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Plan for forelesningen

• Nyheter som representasjon - trollspeil

• Bias - en for enkel modell?

• Framing - varige prinsipper for organisering

• Tolkningsrammer, medierammer, forståelsesrammer
- om begrepene

• Rammer som premissleggere for samfunnsdebatt

• Eksempler på etablerte rammer

• Episodiske og tematiske nyhetsformater

Nyheter som representasjon

• Schudson: Nyhetene er ikke et speilbilde av
virkeligheten, men en representasjon. Dette
innebærer en seleksjon

• Seleksjon på flere nivåer
• Maktens tre ansikter

• Dimensjon 2 - seleksjon av hva som kommer på
dagsorden/bortdefinering

• Maktens tredje ansikt - her dreier seleksjonen seg om vinkling

• Det er særlig denne typen makt vi er opptatt av når vi ser på
medienes presentasjon av nyheter

• Hva gjør vinklingene med stoffet?
• ”The third kind of media effect comes from the bias, slant, or frame

of a news presentation - not the information itself and not the public
aura around it, but the particular shape that the media have given
the information” (Schudson, s. 32)
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Bias

• Schudson etablerer tidlig skille mellom intensjonell
bias og andre prinsipper for seleksjon

• Personlig bias impliserer at det er mulig å
representere virkeligheten objektivt

• Primary factors in distortion are not personal, but
socially organized distortions built into the structures
and routines of news gathering (Schudson, s. 33)

• Ledere og kommentarer innebærer intensjonelle
politiske fordommer (bias) (Schudson)

Framing

• Overgang fra ”bias” til ”framing” i
samfunnsvitenskapene

• Framing toner ned det personlige og intensjonelle
• ”principles of selection, emphasis, and presentation composed of

little tacit theories about what exists, what happens, and what
matters” (Gitlin, i Schudson)

• ”persistent patterns of cognition, interpretation, and presentation, of
selection, emphasis, and exclusion, by which symbol-handlers
organize discourse, whether verbal or visual” (Gitlin, i Schudson)

• ”a central organizing idea or story line that provides meaning to an
unfolding strip of events, weaving a connection between them”
(Gamson og Modigliani, i Schudson)
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Framing - flere definisjoner
• “Frames are organizing principles that are socially

shared and persistent over time, that work
symbolically to meaningfully structure the social
world” (Stephen D. Reese (2001: 11) in Reese, Gandy & Grant
(eds.): Framing Public Life, L. Erlbaum Associates, New
Jersey/London)

• “To frame is to select some aspects of a perceived
reality and make them more salient in a
communicating text” (Robert Entman 1993: 52)

• “The frame suggests what the controversy is about,
the essence of the issue” (Gamson & Modigliani 1989, in
Vreese: 27)

Tre forsider om syke fugler - samme dag
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Framing

• Framing, vinkling, fortolkningsrammer,
tolkningsrammer, eller medierammer?

• En viss begrepsdiskusjon er alltid nyttig

• Goffman etablerer rammebegrepet

• Vi lander på tolkningsrammer

Fem former for vridning/støy

• (1) Event/action/person-centered, (2) negative, (3) detached,
(4) technical, (5) official

1. Sentrert rundt hendelser, personer, og handlinger

2. Et negativt fokus

3. Avstand/uavhengighet

4. Teknisk fokus - strategi og spill

5. Offisiell - både når det gjelder kilder og tema
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Generelle rammer som gjelder for ulike
saker

• ‘Horse race frame’ (Politikk som spill - med vinnere
og tapere)

• Episodiske og tematiske nyhetsformater (Iyengar
1991)

• Konfliktramme

• Ansvarlighetsramme

Saksspesifikke rammer

• Krigen i Irak (okkupasjonsramme eller krig-mot-terror-
ramme)

• Nedlegging av industri (Union, Årdal): økonomisk
nødvendighet-ramme eller sosialt
ansvar/sysselsetting-ramme

• Rovdyrpolitikk: Artsmangfold-ramme eller beskytt-
gårdsdyr-ramme
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Afrikarammen?

Den nasjonale rammen

• Anders Johansen og det nasjonale
• Norge er ikke et interessefelleskap

• Den nasjonale rammen - så ”naturlig” at vi glemmer
den

• Globalisering, men det nasjonale består som forestilt
fellesskap

• Schudson: objektiviteten svekkes når vi beveger oss
utenriks
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Noen veletablerte tolkningsrammer -
kamp mellom personer

Noen veletablerte tolkningsrammer -
kamp mellom personer
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Noen veletablerte tolkningsrammer -
spill/race

Noen veletablerte tolkningsrammer -
spill/race/person



10

Noen veletablerte tolkningsrammer -
spill/race/person

Noen veletablerte tolkningsrammer -
spill/race/person
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Forskjell mellom leder/kommentar og
nyhetssak?

Nyhetsformater og punktbelysning

• Episodiske nyhetsformater
• Vektlegger spesielle hendelser og konkrete egenskaper ved

personer og saker

• Tematiske nyhetsformater
• Generelle og abstrakte aspekter ved samfunnet

• Punktbelysning heller enn strukturer og prosesser
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Forhandling om rammer - en forsmak på
forholdet mellom kilder og journalister

• Politiske aktører og pr-folk bruker tolkningsrammer som
strategiske verktøy for å fremme interessene til de
organisasjonene de representerer, og et mål i så måte er å få
mediene til å ta i bruk de samme rammene. Rammene er viktige
i den forstand at de fremmer visse definisjoner og perspektiver i
måten å forstå en sak på, i konkurranse med andre interesser.

• For politikere er det viktig å være i nyhetsbildet, men vel så
viktig å influere på hvordan journalister rammer inn sakene
deres og medieversjonene av virkeligheten. Dette gjelder også i
stor grad for pr-folk og informatører.

Kilde: Allern

Neste uke

• Vi begynner 08.30 og tar tre hele timer med
kvarterspauser mellom

• Vi snakker om nyhetsverdier/kriterier

• Vi snakker om kilder, spinn og PR

• Vi snakker om journalistikkens markedsorientering,
og om tabloidisering og intimisering

• Og vi sier god påske og velkommen til bolk 3 etter
påske


