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Nyhetsverdier - noen definisjoner

• Vesentlighet

• Identifikasjon

• Sensasjon

• Aktualitet

• Konflikt

(Øvrebø/Østlyngen, i Allern, 2001)

• Nærhet i tid

• Konsekvensnærhet

• Nærhet i geografi

• Kulturell nærhet

• Følelsesmessig nærhet

(Njaastad, i Allern, 2001)

Nyhetsverdier - noen eksempler
Innenriks i Aftenposten Utenriks i Aftenposten
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Journal of Peace Research, 1965 (1)

• To viktige norske bidrag

• Østgård - ”Factors Influencing the Flow of News”

• Ytre faktorer som bestemmer nyhetsstrømmen
• Kilder tilknyttet regjering og andre mektige institusjoner

• Nyhetsbyråer produserer nyheter for et marked.

• Den enkelte bedrifts redaksjonelle linje og markedsorientering

• Faktorer som inngår i nyhetsprosessen
• Forenkling for å tekkes et stort publikum

• Identifikasjon - vekt på kjente personer og begivenhetstyper

• Sensasjon

• Tre hypoteser
• Nyhetsmediene tenderer mot å styrke status quo og å overdrive

betydningen av individuelle handlinger foretatt av statsledere i
stormaktene

• forts, neste slide

Østgård, 1965, og Allern, 2001, ss. 56.59

Journal of Peace Research, 1965 (2)

• Nyhetsmediene tenderer mot å presentere verden som å være mer
konfliktfylt enn det den i realiteten er, å understreke maktbruk heller
enn fredelige former for konfliktløsning, og å gi inntrykk av at konflikter
lettere kan unngås ved å forberede seg til maktbruk, heller enn å
redusere spenningen ved hjelp av mer udramatiske midler.

• Nyhetsmediene tenderer mot å forsterke, eller i det minste opprettholde
en inndeling av verden i høystatus- og lavstatusnasjoner.

• Galtung og Ruge - ”The Structure of Foreign News”

• Åtte grunnleggende trekk
• Frekvens
• Terskel
• Utvetydighet
• Meningsfullhet
• Samsvar
• Overraskelse
• Kontinuitet
• Komposisjon

Østgård, 1965, Galtung og Ruge, 1965, og Allern, 2001, ss. 56.59
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Journal of Peace Research, 1965 (3)

• Fire supplerende trekk, kulturbestemte faktorer

• ”The more the event concerns elite nations, the more probable that
it will become a news item”

• ”The more the event concerns elite people, the more probable that
it will become a news item”

• ”The more the event can be seen i personal terms, as due to the
action of specific individuals, the more probable that it will become
a news item”

• ”The more negative the event in its consequences, the more
probable that it will become a bews item”

Galtung og Ruge, 1965

Galtung og Ruge - et eksempel

• ”The more the event concerns
elite nations, the more probable
that it will become a news item”

• ”The more the event concerns
elite people, the more probable
that it will become a news item”

• ”The more the event can be
seen in personal terms, as due
to the action of specific
individuals, the more probable
that it will become a news item”

(Galtung og Ruge, s.68)
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Galtung og Ruge - nok et eksempel

”The more negative the event in its
consequences, the more probable
that it will become a news item”
(Galtung og Ruge, s.68)

Nyhetsverdier - noen eksempler
Innenriks i Aftenposten Utenriks i Aftenposten
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Midt-(Østen)-nytt - sett fra Norge

Midt-(Østen)-nytt - sett fra The Times
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Allerns tradisjonelle nyhetskriterier (1)

• Jo nærmere en begivenhet er medienes publikum, desto større
er sjansen for at begivenheten blir dekket som en nyhet

• Jo flere lesere/lyttere/seere begivenheten får konsekvenser for,
desto større er sjansen for at den dekkes som en nyhet

• Jo flere mennesker som er innblandet i begivenheten, desto
større sjanse har den for å bli en nyhet

• Jo flere mennesker en person representerer, desto større
sjanse han han eller hun for å komme med sitt syn i mediene

Allerns tradisjonelle nyhetskriterier (2)

• Jo mer makt en person har, desto større sjanse har han (ikke så
ofte hun) til å komme med sitt syn i mediene

• Jo mer penger det er snakk om i en begivenhet, desto større
sjanse er det for at den blir til en nyhet

• Jo mer uvanlig en begivenhet er, desto større sjanse har den for
å komme med i nyhetene

• Jo nærmere økonomisk og kulturelt samkvem vi har med et
land, desto større sjanse har begivenheter fra dette landet for å
komme med i nyhetene her hjemme
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Kommersielle nyhetsverdier

• Jo større ressurser i form av arbeidstid, personell og penger det
koster å dekke en begivenhet, følge opp eller avsløre en sak,
desto mindre sjanse er det for at den blir en nyhet

• Jo dyktigere kildeorganisasjonen har tilrettelagt en sak
journalistisk, og kan tilby den kostnadsfritt til redaksjonen, desto
større sjanse er det for at den blir prioritert som nyhet

• Jo mer eksklusivt slike informasjonssubsidier tildeles, for
eksempel gjennom at journalisten kan presentere den som  sin
egen nyhet, med egen byline, desto lettere blir det til en nyhet

• Jo mer den redaksjonelle strategien bygger på å vekke
sensasjon for å fange publikums oppmerksomhet, desto større
er sjansen for en ”medievri” der underholdningselementer teller
mer enn kriterier som relevans, saklighet og nøyaktighet

Kilde: Allern

Helland og eksponeringskriterier (1)

• Fjernsynet - en sentral arena i samfunnet

• Fjernsyn og nyheter får karakter av å være varer

• Fra myndighetenes sanksjonstrusler til markedets
altomfattende ånd

• Fra nyhetskriterier i informasjonstradisjonen til
eksponeringskriterier i rapporteringstradisjonen
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Helland og eksponeringskriterier (2)
• Eksponeringsmakt og ulike framstillinger av

virkeligheten
• Fire tradisjoner for formidling i fjernsynsnyheter
• Filmrevytradisjonen - 1958-1965

• Sterk binding til myndighetene

• Sterke føringer på den politiske dekningen

• Referater heller enn selvstendige politiske analyser

• Endringer i emning, nyhetsanker og mot et integrert nyhetsmagasin

• Informasjonstradisjonen - 1965-1985
• De ”klassiske” nyhetskriteriene

• Nyhetsmagasinet opphav til epokeskifte

• Vektlegging av den samfunnsmessige informasjonsoppgave

• Reporteren som kritisk gransker på vegne av offentligheten

• Nye aktører og arenaer eksponeres på nye måter

• Konsensusperioden i ”ettpartistaten” er over

Helland og eksponeringskriterier (3)

• Bildefortellingstradisjonen - 1985-1992
• En dramaturgisk bevissthet vokser fram

• Monopolet er brutt og myndighetene slipper taket

• Konkurranse om oppmerksomhet

• Mottakerorientering

• Gode historier, stoffmiks og eksklusivitet

• Nærhet, konflikt og konsekvens

• Rapporteringstradisjonen - 1992-
• TV2 bruker nyhetene strategisk

• Satelitteknologi skaper nye muligheter for direkterapportering

• Markedet blir viktig, ikke bare for TV2, men også for NRK

• Nyhetsfabrikken blir til

• Nyhetsprogrammene står fortsatt sterkt i Norge, men mest ut fra det
faktum at de her fortsatt er lønnsomme som eksponeringsvare
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Forhandling om rammer - 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

Kilder

• Nyheter er ikke det som skjer, men det noen sier har
skjedd

• Nyheter er produkter av transaksjoner mellom
journalister og deres kilder

• Nyhetene sier noe om hvem de autoriserte viterne er,
og hva som er den autoriserte versjonen av
virkeligheten

• Svært mange av de autoriserte viterne er
representanter for myndighetene

Schudson
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Kommersielle nyhetsverdier

• Jo større ressurser i form av arbeidstid, personell og penger det koster
å dekke en begivenhet, følge opp eller avsløre en sak, desto mindre
sjanse er det for at den blir en nyhet

• Jo dyktigere kildeorganisasjonen har tilrettelagt en sak journalistisk, og
kan tilby den kostnadsfritt til redaksjonen, desto større sjanse er det for
at den blir prioritert som nyhet

• Jo mer eksklusivt slike informasjonssubsidier tildeles, for eksempel
gjennom at journalisten kan presentere den som  sin egen nyhet, med
egen byline, desto lettere blir det til en nyhet

• Jo mer den redaksjonelle strategien bygger på å vekke sensasjon for å
fange publikums oppmerksomhet, desto større er sjansen for en
”medievri” der underholdningselementer teller mer enn kriterier som
relevans, saklighet og nøyaktighet

Kilde: Allern

Kilder - Allerns hovedperspektiv

• Makten over innholdet - forholdet mellom redaksjoner
og kilder

• Nyhetsmediene som arena for kamp om rivaliserende
virkelighetsbilder

• Kildevalg definerer hvem det er verdt å lytte til, og
øker symbolsk kapital

• For å utnytte den potensielle makten over publikum
må man også ha innflytelse over innholds-
produksjonen

Allern
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Profesjonelle kilder
• Profesjonalisering av kildene gjennom flere år

• Journalistikken møter profesjonelle kildeorganisasjoner

• Både Allern og Schudson ser dette som en reaksjon på en
tilsvarende profesjonalisering av journalistikken, og på den
definisjonsmakten den journalistiske institusjonen besitter

• PR demonstrerer svakheter i nyhetsmediene når det gjelder
sakskompetanse og vilje til kildekritikk

• ”...it follows that the picture which the publicity man makes for
the reporter is the one he wishes for the public to see. He is
censor and propagandist, responsible only to his employers,
and to the whole truth responsible only as it accords with the
employers’ conceptions of his own interest” (Lippman, 1922)

Spinn, spinndoktorer og PR

• Begrepet ’spin’ kommer i bruk fra midten av 80-tallet

• ”twisting a story to one’s advantage, using surrogates, press
releases, radio actualities, and other friendly sources to deliver
the story in the best possible light”

• Raaum kaller dem ’vinkeldreiere’, Allern kaller dem politiske PR-
eksperter

• ”Spinners are campaign aides available to talk to television and
print interviewers to ”spin” the news of the day in a direction
favorable, or less harmful, to their candidate”

• PR er så mangt og kan tjene svært forskjellige formål
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Informasjonssubsidier

• Nært knyttet til de kommersielle nyhetskriteriene

• Økonomisk incentiv for å fremme medienes bruk av
en bestemt type informasjon

• Nyhetsmediene har et kontinuerlig behov for input -
men begrensede ressurser

• Strategisk investering som bygger opp symbolsk
kapital

Aktive kildestrategier

• Ferdigtygde nyheter

• Pseudobegivenheter

• Styrte lekkasjer og anonyme informanter

• Bruk av allierte og stråmenn

• Krisehåndtering

Allern
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En utfordring for hvem?

• Nyhetsinstitusjonenes betydning for den offentlige
samtalen er avhengig av mange stemmer

• Selv om store organisasjoner og representanter for
andre mektige institusjoner har en klar plass i den
offentlige samtalen, representerer de som oftest
partsinteresser

• For allmennheten er det viktig å vite hvem avsender
er, samt at alternative informasjonskilder er
tilgjengelige

• Det er til sist redaksjonene som har ansvar for å
utøve kildekritikken

Journalistisk og redaksjonell
markedsorientering

• Knytter an til nyhetskriterier igjen

• Markedsorientering handler ikke bare om
publikumsfrieri

• Markedsorientering handler også om å være i ulike
markedsnisjer

• Eksklusivitet spiller inn også her
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Kommersialisering
• Kommersialisering av mediebedriftene

• Fra politisk og kulturell kapital til krav om høyest mulig
avkastning på investeringer

• Kommersialisering av medienes innhold
• Lavkostnadsjournalistikk, sensasjonalisme, redaksjonelle

miljøer som genererer reklame

• Konsumentjournalistikk
Den direkte henvendte konsumentjournalistikken eller service og
veiledningsjournalistikken (Eide) skiller seg fra annen journalistikk
gjennom sine henvendelsesformer. Den vender seg til sitt publikum
i våre roller som forbrukere, klienter og rettighetsbrukere, samt som
privatpersoner (Eide)

Dette kjennetegner for øvrig samfunnsutviklingen i bred forstand

News in the marketplace

• Annonseringsmiljø, leserdemografi

• Fra familieeierskap til ”a managerial generation”

• Bedriftsøkonomi i ledelse av aviser

• Profitt som vaksine mot korrupsjon

Schudson
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Neste gang

• Først av alt - god påske og farvel til bolk 2
• Etter påske var det satt opp forelesning 11.04. Denne

er avlyst pga kræsj med hjemmeeksamen på 1210
• Vi kjører i stedet en double feature den 18.04, fra

08.30-12.00
• Temaet er påvirkning og medier, og vi tar her

utgangspunkt i Waldahls bok og Hagens bok
• 25.04 kommer Karoline Ihlebæk for å snakke om

kjønn og medier
• Og 02.05 og 03.05 snakker jeg først om

mediebegivenheter, og oppsummerer deretter emnet


