
3

Journalistiske
og kommersielle nyhetsverdier

Nyhetsbedrifter som institusjonsforvaltere og markedsaktører

SIGURD ALLERN

Institutt for journalistik, Postboks 1185, N-1631
Gamle Fredrikstad, sigurd.allern@ij.no

Hvorfor blir enkelte begivenheter gitt stor plass i
aviser og andre nyhetsmedier, mens andre hendel-
ser ignoreres? Hvorfor blir enkelte artikler slått opp
som en ”sidetopp”, mens andre saker blir omtalt i
notiser? Hvilke faktorer forklarer hva som blir be-
dømt som nyhetsverdig av en redaksjon? Slike
spørsmål blir ofte, både blant medieforskere og
journalister, besvart med en henvisning til journa-
listiske nyhetsverdier eller nyhetskriterier, noen av
disse er normativt fundert, andre mer pragmatiske
og beskrivende. Jeg vil i denne artikkelen argu-
mentere for at redaksjonelle prioriteringer ikke kan
analyseres som ”rent journalistiske”, de må i stedet
vurderes som forsøk på å forene journalistiske nor-
mer og publisistiske mål, med forretningsnormer
og markedsmål.

Økonomiske bedrift og
institusjonsforvalter
Nyhetsmediene har en tvetydig karakter. På den
ene siden representerer de en samfunnsmessig in-
stitusjon som tillegges en viktig rolle i forhold til
politiske verdier som ytringsfrihet og demokrati. På
den andre siden representerer er de bedrifter som
produserer informasjons- og underholdningsvarer
for et marked.

Samtidig har nyhetsmediene, nettopp fordi ”va-
ren” er virkelighetsbilder som påvirker vårt syn på
verden rundt oss, en samfunnsmessig innflytelse
som går ut over den rent økonomiske. Verken for
høy eller lav i samfunnet er det likegyldig hvem
som behersker nyhetsmediene. Kontrollen over
dem er, som Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi og

nye russiske finansfyrster stadig minner oss om, en
kilde til politisk makt. Og mens mange gamle in-
dustrier omdannes eller forsvinner, er bevissthets-
industrien – som forfatteren Hans Magnus Enzens-
berger (1974) en gang døpte mediene og andre
kommunikasjonsbransjer – i sterk ekspansjon.

Aviser, radioprogrammer og fjernsynssendinger
skiller seg fra andre varer fordi mediekonsumet på-
virker vår virkelighetsforståelse, oppsummerer
Graham Murdoch:

By providing accounts of the contemporary
world and images of the ’good life’, they play a
pivotal role in shaping social consciousness, and
its this ‘special relationship’ between economic
and cultural power that has made the issue of
their control a continuing focus of academic and
political concern (Murdoch 1982: 118)

Nyhetsmediene omfatter i første rekke avisene,
nyhetsorienterte ukemagasiner, fjernsyns- og radio-
selskaper med nyhetssendinger, byråer som formid-
ler nyheter, samt nettaviser. Grensene i forhold til
andre medietyper er imidlertid ikke alltid like
skarpe, og i praksis er de færreste mediebedrifter
”rene” nyhetsorganisasjoner. Aviser har ikke bare
nyheter, aktuelle reportasjer, kommentarer og de-
batt, de inneholder også featureartikler og rent
underholdningsstoff. Både i den statlige public ser-
vice-bedriften NRK Fjernsynet og det reklame-
finansierte TV2 i Norge utgjør nyhets- og aktuali-
tetstilbudet under 20 prosent av sendeflaten. Det
nyhetsmediene har til felles er imidlertid at de
jevnlig har nyheter med som et ”tungt” element i
sin stoffmiks.

I forhold til markedene er nyhetsmediene orga-
nisert som bedrifter, med produksjon og distribu-
sjon av medieprodukter på et avgrenset område. Et
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eksempel er bedriften som utgir en trykt avis. I vår
tid er den økonomiske virksomheten i mange tilfel-
ler mer komplisert, for eksempel gjennom at et
konsern eier flere nyhetsbedrifter, og at disse ope-
rerer innenfor ulike medier, som avis, radio og
fjernsyn. Flere papiraviser utgir dessuten nett-
utgaver, og i noen tilfeller er disse organisert som
egne selskaper. Jeg vil her bruke betegnelsen ny-
hetsbedrifter om de selskapene som direkte har an-
svaret for journalistisk publisering, og der nyheter
og annet aktualitetsstoff er et vesentlig kjennetegn
ved virksomheten.

Det som skiller nyhetsmediene fra andre me-
dier, og nyhetsbedriftene fra andre mediebedrifter,
er i første rekke tilknytningen til den journalistiske
nyhetsinstitusjonen. Timothy Cook (1998) har pekt
på tre sentrale trekk ved institusjoner mer allment
og nyhetsmediene spesielt.1

For det første er institusjoner sosiale handlings-
mønstre på tvers av organisasjonene som finnes på
et bestemt samfunnsfelt. Dette innbefatter uuttalte
prosedyrer, rutiner og forutsetninger som både kan
utvide og begrense handlingsrommet. Slike regler
og prosedyrer blir internalisert, de forstås som en
kvasi-naturlig måte å få ting gjort på.

Hvis vi vurderer nyhetsmediene i forhold til
dette utgangspunktet er det åpenbart at det, på
tvers av de ulike nyhetsorganisasjonene, finnes en
felles forståelse av noen grunnleggende sjanger-
krav nyhetsmediene må tilfredsstille og konvensjo-
ner om hva som relevant og hvordan det bør pre-
senteres. Dette gjenspeiles også i kildenes og
publikums forventninger og krav. I redaksjonene
løses problemet gjennom etablering av bestemte
rutiner for nyhetsovervåking og innformasjonsinn-
henting på bestemte områder, samt en forhånds-
bestemt sideredigering. Reportere må, som Gaye
Tuchman (1973) treffsikkert karakteriserte det,
”rutinisere det uventede”. Nyheter er gjerne noe
gjenkjennbart.

Et annet trekk ved institusjoner er at de er
ustrakte i både i tid og rom. ”Institutions by defini-
tion are the more enduring features of social life”,
oppsummerer Anthony Giddens (1984: 24). Ny-
hetsbedrifter er ulike med hensyn til størrelse, geo-
grafisk lokalisering, publikumsorientering, tekno-
logi og finansiering, de er etablert på ulike tids-
punkter og har forskjellig politisk historie. Opprin-
nelig var avisene og magasinene de eneste moderne
nyhetsmediene, siden er radioen, fjernsynet og
nettmediene kommet til. Noen nyhetsorganisasjo-
ner legges ned og nye etableres.

Samtidig har det opp gjennom historien blitt ut-
viklet et institusjonelt fellesskap. Et av uttrykkene

for dette utviklingen av felles etiske normer og
forståelsesformer for hva som er ”god presseskikk”
på tvers av de ulike medietypene og medie-
organisasjonene. Et annet trekk er utviklingen av
egne former for utdanning, noe som gradvis gjør yr-
ket journalistikk til en semi-profesjon.

Et tredje trekk ved institusjoner er at de, både
av medlemmene i organisasjonene som er en del av
institusjonen, og av andre, forventes å ta seg av be-
stemte oppgaver eller dekke bestemte behov innen-
for samfunnsliv og politikk.

Dette er utvilsomt et av de klareste institusjo-
nelle trekk ved nyhetsmediene; nemlig deres rolle
som kanal og arena for offentlig kommunikasjon. I
statlige utredninger og innstillinger om svenske og
norske medier er dette blitt knyttet til oppgaver
som anses viktige for det politiske demokratiet,
som informasjon om samfunnsspørsmål, gransking
av ulike typer makthavere og samfunnsdebatt. For
de politiske partiene og elitene har nyhetsmediene
tradisjonelt både vært en viktig kanal ut til vel-
gerne, og en konfliktfylt arena for politisk opi-
nionsdanning. Dette idealet er for eksempel nedfelt
i Norsk Presseforbunds etiske regler, Vær Varsom-
plakaten, der det legges vekt på oppgaver som in-
formasjon, debatt og samfunnskritikk. Ideen om
journalistikk som et oppdrag i samfunnets tjeneste
er i dag en sentral del av journalistisk ideologi. 2

Som begrunnelse for journalistikk som yrke og næ-
ring fungerer den, med Odd Raaums ord, som en
legitimeringsmyte (Raaum 1999: 65).

De ulike nyhetsbedriftene kan i tråd med dette
vurderes som forvaltere av nyhetsinstitusjonen.
Knut Helland formulerer forholdet mellom nyhets-
medienes ulike institusjonelle tilknytningspunkter
slik: ”Det er i spennet mellom å ivareta ideelle
samfunnsmessige funksjoner og framby seg som at-
traktive på et marked at nyhetene utfolder seg som
produksjonspraksis, tekst og tolkningsobjekt (Hel-
land 1999: 189). Det institusjonelle perspektivet på
nyhetsmediene innebærer samtidig at de ikke kan
betraktes som noen enhetlig kraft eller som én kol-
lektiv aktør. Institusjoner er komplekse og gir rom
for strid om tolkninger, prioriteringer og løsninger.
Hvordan nyhetsbedriftene og redaksjonene i prak-
sis realiserer denne forvaltningsrollen avhenger av
mange forhold, blant annet av deres økonomiske
ressurser og relasjonene til finans-, annonse-, infor-
masjons- og publikumsmarkedet.

Jakten på nyhetsverdier
Nyheter blir produsert under skiftende forhold, ofte
i hastverk og av mennesker som vil ha ulike oppfat-
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ninger om hva som er viktig eller vesentlig. Hver
dag kan det skje tilfeldigheter som påvirker redak-
sjonelle avgjørelser. At en journalist blir syk og
ikke møter på jobben i en redaksjon kan være nok
til at noe som ellers ville blitt dekket, må neglisje-
res. En stor ulykke kan føre til at mange andre
nyhetssaker plutselig skyves til side. Er det
“nyhetstørke”, for eksempel midt i ferietiden, kan
ting som ellers ikke blir prioritert få store oppslag.
Vi kan da si at nyhetsterskelen blir senket.

Samtidig er det et system i disse tilsynelatende
tilfeldighetene. Ofte sies det i journalistmiljøer at
slike kriterier “sitter i veggene” i redaksjonen, dvs.
at det dreier seg om en redaksjonell nyhetskultur
som den som jobber der raskt lærer seg og gjør til
sine egne verdier.

En av årsakene, og journalister legger av profe-
sjonsideologiske årsaker mest vekt på dette, er at
det finnes verdier, yrkesnormer og redaksjonelle
rutiner som påvirker stoffvalget. Ideer om hva som
er ”god journalistikk” knyttes ofte til etikkplakater
og ideologiske forestillinger om pressens sam-
funnsrolle, jfr. nyhetsredaksjoner som forvaltere av
nyhetsinstitusjonen. Plikten til å gi informasjon om
vesentlige samfunnsmessige spørsmål, og rette sø-
kelyset mot overgrep og forsømmelser, er vanlig
tankegods.

 I journalistiske lærebøker (Mencher 1994, Øst-
lyngen & Øvrebø 1998) blir slike nyhetsverdier
knyttet til stikkord som vesentlighet (hvor relevant
og viktig er saken for leserne?), identifikasjon (geo-
grafisk eller kulturell nærhet), sensasjon (hvor
overraskende er saken?), aktualitet (nærhet i tid),
samt konflikt (er det uenighet og strid?). Og ikke
minst, hvor kjent eller mektig er landet, institusjo-
nen eller personen nyheten gjelder? I en bok om
TV-journalistikk oppsummerer Olav Njaastad
(1999: 36) nærhet som det mest sentrale nyhets-
kriteriet og deler det inn i flere kategorier: Nærhet i
tid; konsekvensnærhet; nærhet i geografi; kulturell
nærhet og følelsesmessig nærhet.

Slike kriterier bygger både på journalistiske
normer og på praktisk erfaring fra nyhetsarbeid.
Samtidig er kriteriene relativt allmenne og abstrak-
te, noe som kan gi et inntrykk av at de er konstante,
uavhengig av tid og sted. Men nyhetsjournalistikk
og nyhetsredigering er alltid en konkret vurdering
av spesifikke saker , og hvor ”nyhetsverdige” be-
stemte hendelser vurderes å være kan skifte fra re-
daksjon til redaksjon, samt endres over tid.

To aktørmodeller er vanlig når selve nyhets-
produksjonen skal beskrives. Én slik modell er re-
daksjonen som velger blant et stort tilfang av nyhe-
ter og hendelser. Nyheter er de hendelsene som blir

valgt ut og prioritert av redaksjonen som nyhets-
begivenheter. Nyhetsredaktørens oppgave kan sam-
menliknes med portvaktens, oppsummerte David
Manning White (1950) i sin mye omtalte studie av
arbeidsmetodene i en amerikansk avis: ”Mr. Gate”
avgjør hva som prioriteres eller vrakes. En annen
modell er redaksjonen som aktivt jakter på og leter
etter nyheter. Kan denne stoffideen bli en nyhets-
sak eller reportasje? Hvilke tips er verd å følge
opp? Her er det ikke ”nyheten” som kommer til
journalisten, men journalisten som ”avdekker” ny-
heten.

I praksis vil det daglige livet i en redaksjon
inneholde elementer som kan tolkes ut fra begge
modeller, de utfyller sånn sett hverandre. Men der-
med er det likevel ikke sagt stort om hvilke nyhets-
verdier, normer og målsettinger som påvirker re-
daksjonell prioritering, nyhetsjakt og nyhetsutvalg.

To tidlige, norske forskningsbidrag
Diskusjonen om nyhetskriterier har lange tradisjo-
ner i medieforskningen. I Norge bidro Institutt for
fredsforskning allerede på 1960-tallet med hypote-
ser og undersøkelser om nyhetsprosessen som fikk
betydning for den internasjonale debatten. Det vik-
tigste innspillet var et nummer av Journal of Peace
Research (nr. 1 1965), der Einar Østgaard skrev om
faktorer som påvirker nyhetsstrømmen, mens Johan
Galtung og Marie Holmboe Ruge i en annen artik-
kel tok opp utenriksnyhetenes struktur. Den siste
artikkelen har blitt en gjenganger i både internasjo-
nal og norsk debatt om nyhetsfaktorer.

Johan Galtung og Marie Holmboe Ruge (1965:
64-91) legger i første rekke vekt på hva det er ved
selve hendelsene som gjør at de blir til nyheter.
Som kjent sammenligner de det uendelige antallet
av hendelser i verden med et enormt antall kring-
kastingsstasjoner som sender ut hvert sitt radio-
signal. Spørsmålet er hva som vil fange vår opp-
merksomhet. Med utgangspunkt i elementær perse-
psjonspsykologi lanserer de en liste over faktorer
som vil påvirke radiolytterens interesse. Disse fak-
torene blir deretter omdannet til åtte grunnleg-
gende og fire supplerende hypoteser om hvilke kva-
liteter ved begivenheter, vurdert i forhold til karak-
teristiske trekk ved nyhetsmediene, som vil fange
vår oppmerksomhet.3

Den grunnleggende hypotesen er at jo mer hen-
delser tilfredsstiller de kriteriene som er nevnt,
desto større er sjansen for at de vil bli registrert
som nyheter. Faktorene er heller ikke uavhengig av
hverandre, i et visst omfang vil de virke sammen.
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Noen av disse hypotesene ble i Galtung & Ru-
ges studie kombinert og brukt som grunnlag for en
innholdsanalyse av hvordan tre internasjonale kri-
ser ble behandlet i fire norske aviser. I ettertid har
imidlertid ”nyhetsfaktorene” og hypotesene som
forfatterne kreativt formulerte blitt tolket som en
helhetlig nyhetsteori, bekreftet gjennom empirisk
forskning, noe artikkelen verken er eller var ment å
være. I Norge har jeg selv erfart at journalist-
studenter ofte oppfatter hypotesene som en
smørbrødliste over aktuelle nyhetskriterier, ja nær-
mest som en normativ oppstilling av hva nyhets-
journalistikk bør være.

Galtung & Ruge har imidlertid på dette punktet
det rakt motsatte standpunktet; deres studie avslut-
tes med en prinsipiell kritikk av vestlige mediers
nyhetspraksis. Her understreker de behovet for en
nyhetsjournalistikk som ikke begrenser seg til iso-
lerte nyhetsbegivenheter, men som legger mer vekt
på langsiktige utviklingstrekk og bringer reporta-
sjer om andre forhold enn de som direkte er knyttet
til stormakter og elitepolitikere.

Stig Hjarvard (1995) har lagt fram en grundig,
kritisk vurdering av hvordan Galtung & Ruges ar-
tikkel er brukt og misbrukt i internasjonal medi-
eforskning og interesserte henvises til hans arbeid.
Jeg nøyer meg her med å minne om en åpenbar be-
grensing ved å legge for stor og ensidig vekt på
selve hendelsens nyhetsverdi. Det er i praksis
svært sjelden at det som skjer i løpet av et døgn har
en styrke eller et omfang som er så dramatisk, opp-
siktsvekkende og entydig at det nærmest ”må” bli
en stor nasjonal eller internasjonal nyhetsbegiven-
het.

Hvis vi holder oss til internasjonale eksempler
blir selvsagt brutale og omfattende krigshandlinger,
som i Afghanistan og Midtøsten, viet stor oppmerk-
somhet. Samtidig erfarer vi gang på gang at nyhets-
medier sjelden dekker mange kriger og konflikter
på samme tid. Det er vanligvis bare rom for én eller
høyst to store katastrofer om gangen. Til gjengjeld
er informasjonsstrømmen stor om mindre drama-
tiske forhold.

Østgaards bidrag i samme nummer av Journal
of Peace Research er langt mindre kjent, og knapt
nok drøftet. Det er beklagelig fordi han etter mitt
syn tar opp mer grunnleggende forhold ved nyhets-
prosessen enn det som omfattes av Galtung og Ru-
ges ”persepsjonsmodell”. Innledningsvis peker
Østgaard på at den ”frie nyhetsstrømmen” påvirkes
av en forhold som er en del av selve den journalis-
tiske nyhetsproduksjonen, men også av forhold som
ligger utenfor den. Til de siste regner han spesielt

politiske og økonomiske faktorer, og knytter dem
til ulike stadier i nyhetsprosessen.

Én slik ”ytre” faktor er kildenes innflytelse,
ikke minst fordi regjeringer og mektige institusjo-
ner legger bevisst vekt på å påvirke nyhetsbildet.
Han nevner også at kildeinnflytelsen kan være stor
i artikler om økonomiske forhold, men peker på at
lite er kjent fordi dette (i 1965) var et terra incog-
nita i medieforskningen. En annen ”ytre” faktor
mht. til for eksempel internasjonale nyheter er at
nyhetsbyråene produseres nyheter som varer på et
marked, dvs. at de skal lages med lavest mulig
kostnader og formidles til kunder i en rekke land.
Dette gir viktige rammebetingelser for hva som
prioriteres. En tredje ”ytre” faktor er de prioriterin-
gene som er knyttet til den enkelte mediebedriftens
redaksjonelle linje og markedsorientering.

I tillegg til dette kommer faktorer som er uat-
skillelig fra selve nyhetsprosessen, men som hen-
ger nøye sammen med de eksterne forholdene som
er nevnt. Med markedsorienteringen følger for ek-
sempel kravet om forenkling av nyheter, slik at de
blir lettere å forstå for et stort publikum. Det som
rapporteres er alltid en utgave av virkeligheten som
er mindre kompleks enn den kunne være. En annen
faktor, hvis vi tar utgangspunkt i at nyhets-
strømmen er rettet mot å nå et stort publikum, er
betydningen av identifikasjon, for eksempel gjen-
nom å legge vekt på kjente personer og velkjente
begivenhetstyper, spesielt de som i en kulturell og
geografisk forstand er nær. Behovet for å personifi-
sere nyhetene springer ut av det samme behovet.
Endelig har vi en faktor som sensasjonalisme, som
henger sammen med nyhetsmedienes tendens til å
knytte det interessevekkende og nyhetsverdige til
situasjoner som preges av konflikt og kamp. I prak-
sis er det vanskelig å forståskille de journalistiske
nyhetskriteriene uten å kjenne nyhetsmedienes
markedsstrategier. Nyhetene er bokstavlig talt ”til
salgs”.

Markedsnisjer og
redaksjonell markedsstrategi
Denne markedsorienteringen kommer til uttrykk på
flere måter. Aller lettest og mest direkte ses
markedstenkningen selvsagt i kommersielle
populæraviser, der forsiden fungerer som en salgs-
plakat. Et beslektet og aktuelt norsk eksempel er
VG Nett, som er den største løssalgsavisens inter-
nettkanal. I et intervju (VG 9. juni 2000) forklarer
Torry Pedersen, nyutnevnt sjefredaktør og adm. di-
rektør i VG Multimedia AS, at de tre bærende ele-
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mentene i nyhetstilbudet på nettet skal være sport,
kjendiser og store nyhetsbegivenheter:

Han satser på sport for unge gutter, fordi de er
de tyngste brukerne av Internett, celebrities for
unge jenter, fordi de er interessert i slikt, og ...
– Vi må bli bedre på nyheter. VG Nett skal være
den beste plassen for det siste om Sierra Leone,
Jens Stoltenberg, Ole Gunnar Solskjær og
Aqua-Lene.

Resepten er publikumsorientert og kommersiell;
definisjonen på en vesentlig nyhet er i første rekke
at den kan knyttes til kjente personer og er etter-
spurt i de nisjene og målgruppen nettavisen hen-
vender seg til. Og samtidig med et selvironisk rom
for at ”Sierra Leone”, sannsynligvis i samband med
store kriser og borgerkrig, kan nå opp ved siden av
de heteste trivialitetene om Manchester United-
spilleren Solskjær og popartisten Aqua-Lene.

”Tabloide” nyhetsverdier, både i presse og
fjernsyn, handler dels om en bestemt ”stoffmiks”,
dels om journalistikkens vinkling og tolknings-
rammer. ”Stoffmiksen” preges av at nyhetsbeiter
med bred publikumsappell, som skandaler, krimi-
nalitet, sport og populærkultur prioriteres svært
høyt i forhold til nyheter om politikk og samfunns-
spørsmål (Sparks 2000). Samtidig er nyhets-
fortellingene sterkt personifisert, de formidler opp-
levelser og følelser. Mediedramaturgien er preget
av melodramaets estetikk, med polariserte repre-
sentanter for det Onde og det Gode (Gripsrud 1992:
88-89).

Markedsorientering i journalistikk handler
imidlertid om langt mer enn den kommersielle
populærjournalistikkens publikumsfrieri. Her vil
jeg peke på tre faktorer som generelt har avgjø-
rende betydning for nyhetsutvalg og nyhets-
produksjon:

1) Geografiske dekningsområde og pulikumsnisje.

2) Konkurransen mellom mediene og nyhets-
bedriftene

3) Redaksjonelle kostnadsrammer knyttet til be-
driftens økonomiske mål.

Dekningsområdets betydning er det mest iøynefal-
lende og åpenbare. Nyhetsmedienes geografiske
nedslagsfelt vil i de fleste tilfeller spille en helt av-
gjørende rolle for hva som blir til nyheter og hvem
som er interessante nyhetspersoner. Det skyldes
ikke bare at det nære vanligvis oppleves som mer
interessant enn det som er fjernere, men at flertal-
let av avisene er spesialsydde produkter for publi-
kum i et avgrenset distrikt. Aviser som henvender

seg til lesere over hele landet har naturlig nok også
en bredere nyhetshorisont. Enkelte engelskspråklig
eliteaviser (som Financial Times og Herald Tri-
bune) har på samme måte et markedsgrunnlag for
en langt mer omfattende dekning av internasjonal
politikk enn aviser som er rettet inn mot et nasjo-
nalt publikum.

De norske regionavisene og lokalavisene er av
tradisjon omnibusaviser; stofftilbudet er allsidig og
leserkretsen favner de fleste, dvs. at markedsfor-
holdene er helt annerledes enn på det klassedelte
britiske avismarkedet med ”qualities” for de
utdannete elitene og tabloide ”populars” for mas-
sene. Men denne allsidigheten er i stor grad be-
grenset til nyheter og reportasjer knyttet til distrik-
tet der leserne bor og annonsørene finnes.

For en lokalavis eller lokal kringkastingsstasjon
kan en dramatisk hendelse som skjer i et annet
fylke eller et annet distrikt være en ikke-sak ute-
lukkende fordi det har skjedd utenfor det området
der mediet har sitt publikum (og sine annonsører).
Et lokalt norsk eksempel: En større bilulykke som
skjer like øst for Lysakerelva, dvs. noen hundre
meter fra kommunegrensen mellom Bærum og
Oslo, er normalt uten interesse for lokalavisen As-
ker og Bærums Budstikke, hvis da ikke de foru-
lykkete og deres familier er bosatt i avisens
dekningsområde, nabokommunene Asker og Bæ-
rum. Redaktøren i avisa Tromsø, som satser på å
være en avis for Tromsø by, har spissformulert
holdningen slik: ”Skjer det et mord på Finnsnes,
gir vi blaffen”.4 I de Orklaeide lokalavisene er det i
dag styret, ikke redaktøren, som til sjuende og sist
avgjør hvor avisene skal ha distriktskontor. Leser-
tetthet og næringsgrunnlag for annonsører teller
mer enn om det ut fra en redaksjonell vurdering er
interessante nyheter å dekke på det aktuelle stedet.

Et eksempel fra Schibsted-gruppen, et av de tre
ledende mediekonsernene, kan belyse hvor stor be-
tydning det siste har. I Aftenposten prøvde sjefre-
daktør Egil Sundar i løpet av siste del av 1980-tal-
let å omdanne Aftenposten fra å være en regionavis
for Østlandet til å bli landets ledende riksavis, bl.a.
muligheter for et eget abonnement på lørdags-
utgaven over hele landet. Dette medførte tidligere
trykningstid og betydelige ekstrakostnader til dis-
tribusjon, uten at det ble dekket av økte annonse-
inntekter. Prosjektet ble i praksis likvidert av
forretningsavdelingene i Aftenposten, som ikke
fulgte opp den kostnadskrevende distribusjonen
slik de ambisiøse, redaksjonelle planene forutsatte.
Redaktøren måtte en tid etter ta sin hatt og gå og
Aftenposten vendte tilbake til sitt gamle markeds-
konsept5.
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Riksavisene, som henter lesere over hele landet,
finnes i praksis i ulike nyhetsnisjer og markeder.
De to løssalgsavisene, VG og Dagbladet, appellerer
til ”alle” med en kombinasjon av nyhets- og under-
holdningstilbud. De konkurrerer samtidig hardt
innbyrdes. Høyreorienterte, liberalistiske nærings-
livsaviser som Dagens Næringsliv og Finansavisen
operer i praksis på et annet marked. De prioriterer i
første rekke stort sett økonomiske nyheter som er
av direkte interesse for ledere og mellomledere i
privat og offentlig sektor, mens nyhetsfelt som
ulykker, voldskriminalitet og sport bevisst blir ute-
latt. Andre nisjeaviser er i sterkere grad profilert
som meningsaviser. Vårt Land (kristen verdiorien-
tert avis i det politiske sentrum), Nationen (avisen
legger stor vekt stoff om distrikts-Norge, og er mot
medlemskap i EU) og Klassekampen (sosialistisk
avis, mot norsk medlemskap i EU) dekker bredere
stoffområder enn næringslivsavisene, og henvender
seg i første rekke et politisk og ideologisk reflek-
tert publikum som ønsker et supplement til lokala-
visen.

Nyhetsmediets egenart spiller også inn. I fjern-
synets nyhetssendinger er ønsket om å kunne for-
telle en historie med levende bilder ofte avgjørende
for nyhetsutvalget. Hvis nyheten ikke kan visuali-
seres – eventuelt bare visualiseres gjennom et still-
bilde av en person – vil den normalt havne langt
bak i nyhetskøen, hvis den overhodet blir nevnt
(Sand og Helland 1998). Dette er også et innfall for
PR-bransjen; ved tilby ”levende bilder” kan nyhets-
terskelen senkes.

Eksklusivitet på nyhetsmarkedet er spesielt vik-
tig for alle redaksjoner som er i en konkurranse-
situasjon. Nyhetsmedier konkurrerer innbyrdes om
å ha ”egne nyheter”, og vil kunne droppe en sak
hvis mange andre redaksjoner vil skrive om det
samme. Aviser som kommer ut en gang i døgnet vil
dessuten vurdere hvor kjent ”nyheten” er når pro-
duktet kommer fram til leseren. Hvis radiosending-
ene har terpet på samme sak i et halvt døgn før, så
kan dette være nok til at det blir definert som gam-
melt nytt eller en ikke-sak, også i riksavisene. Men
det samme gjelder også i andre medier. Hvis NRK
Dagsrevyen eller nyhetsredaksjonen i TV 2 mener
at de er alene om en sak, så er dette et sterkt argu-
ment for å kjøre den som en av toppsakene. Opp-
blomstringen av nettmediene har skjerpet de
”gamle” nyhetsmedienes behov for å dyrke sitt sær-
preg gjennom særegne nyheter, bakgrunnsstoff og
featurestoff som ikke allerede er ”brukt opp”.

En tredje faktor er som nevnt de økonomiske
kostnadsrammene for nyhetsarbeidet. Enhver
redaksjonsleder hvilke muligheter og begrensnin-

ger dette gir. Men det er lite diskutert i offentlighe-
ten. ”Et av de spesielle trekkene ved pressens fol-
klore, er fraværet av referanser til penger”, skriver
Herbert J. Altschull i Agents of Power (1984: 253).
I lærebøker i journalistikk står det sjelden stort om
forbindelsene mellom medienes finansiering og det
medieproduktet som leveres. I Melvin Mechers
News Reporting and Writing(1994) er det for ek-
sempel bare to av 600 boksider som tar opp hvilke
konsekvenser nyhetsmedienes eierforhold og finan-
siering kan ha for innhold, nyhetsprioritering og
kildevalg. Kapitaliseringen av mediene har imid-
lertid ført til at også journalister i økende grad har
blitt tvunget til å lære seg at styre og administra-
sjon er mer opptatt av redaksjonelle budsjett-
kontroll og arbeidskraftas produktivitet enn av
journalistiske hederspriser.

Enhver redaksjonsleder vet av erfaring at ny-
hetsjournalistikk kan foregå på ulike kostnads-
nivåer. Aller billigst er enkle nyhetssaker bygd på
redigering av pressemeldinger, referater fra presse-
konferanser og annet stoff som er ”servert på fat”
fra kilden. Noe mer tidkrevende – og dyrere – er
det å lage en egen oppfølging på kjente nyhets-
saker, f.eks. når et presseutspill fra en kildeorgani-
sasjon resulterer i at også andre, alternative kilder
kontaktes. Hvis redaksjonen i stor grad baserer seg
på egne nyhetsinitiativer, for eksempel gjennom å
sjekke opp tips, følge opp egne reportasjeideer og
lage grundige bakgrunnsartikler, vil utgiftene være
høye. Det gjelder i enda sterkere grad avslørings-
journalistikk eller reportasjeserier. Motvillige kil-
der og stengte dører vil i slike sammenhenger være
med på å påføre redaksjonene økte kostnader.

De fleste nyhetsredaksjoner vil i tillegg kjøpe
redaksjonelle tjenester fra ett eller flere nyhetsby-
råer. Ettersom dette dreier seg om abonnements-
tjenester, vil den billigste redaksjonelle løsningen
være å bruke mest mulig av dette stoffet direkte,
mens den dyreste løsningen er å bare bruke dette
som bakgrunns- og referansemateriale for egne
journalister.

Studier av nyhetsmedier bekrefter som et gene-
relt trekk at redaksjoner, på grunn av mangel på
mannskap og begrensete ressurser, må legge stor
vekt på å pleie kontakter med organiserte, byråkra-
tiske kilder der det finnes informasjon som lett kan
bearbeides til nyheter, for eksempel hos politiet,
rettsvesenet, trafikksentraler, kommuneadministra-
sjonen eller andre. Aktiv, selvstendig informasjons-
innhenting er dyrt. De offensive tilbudene på jour-
nalistisk bearbeidet informasjon fra ressurssterke
kilder en daglig fristelse for redaksjonene. Slike
informasjonssubsidier er et sentralt element i pro-
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fesjonelle aktørers mediestrategier (Gandy 1982,
Allern 1997).

En annen side av samme sak er at visse typer
stoff neglisjeres av økonomiske grunner, for ek-
sempel fordi det krever selvstendig gravearbeid og
store journalistiske ressurser i form av arbeidstid,
personell og penger. Økonomiske betraktninger fø-
rer til at visse typer nyheter, som er svært billige å
produsere, glir lettere gjennom.

De tradisjonelle nyhetskriteriene som ble nevnt
tidligere i kapitlet, kan derfor – litt kynisk formu-
lert – suppleres med noen ”kommersielle nyhets-
kriterier”:

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

• Jo dyktigere kilden, avsenderen, har tilrettelagt
en sak journalistisk (kostnadene ved dette beta-
les av kilden), desto større sjanse er det for at
den blir prioritert som en nyhet.

• Jo mer eksklusivt slike nyhetstilbud tildeles, for
eksempel gjennom at journalisten kan presen-
tere den som sin egen nyhet med personlig
byline, desto lettere blir det til en nyhet.

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

I det følgende skal jeg gå nærmere inn på slike
markedsmekanismer gjennom to case-studier, som
begge er hentet fra en innholdsanalyse av norske
aviser av ulike typer.6

Case-studie 1: Forsideredigering i tre
norske riksaviser
VG, Dagens Næringsliv og Vårt Land er alle nor-
ske riksaviser, og det i to betydninger. For det før-
ste legger de mest vekt på nyheter som forventes å
interessere lesere i ulike deler av landet. For det
andre viser deres opplagstall i ulike regioner at de
også har lyktes i opparbeide en geografisk spredt
leserkrets.

Samtidig representerer de helt ulike avistyper.
VG er en løssalgsavis, politisk høyreorientert og
den ledende representanten for ”tabloidkulturen” i
norsk presse. Avisen er også Norges største avis,

med et opplag på 375.983 i 2000. Dagens Nærings-
liv er en stor nisjeavis som i første rekke henter sitt
publikum innenfor næringsliv og forvaltning, dvs.
et publikum som legger stor vekt på spesialiserte
nyheter og faktisk informasjon om økonomiske for-
hold. Det ideologiske grunnlaget er høyre-
liberalistisk. Opplaget i 2000 var 71.364. Vårt
Land er som nevnt en kristen avis i det politiske
sentrum med et opplag på 29.578 i 2000.

I løpet av den ”konstruerte avisuken” undersø-
kelsen omfatter har de tre avisene til sammen 124
nyhetsoppslag og henvisninger på førstesidene
sine.7 Vårt Land har desidert flest oppslag, VG fær-
rest. Selv om alle avisene kommer ut i Oslo og hen-
vender seg til et riksdekkende publikum er ikke én
av sakene felles. Differensieringen er ekstrem.

I VG er nyhetene gjennomgående dramatiske; de
dreier seg om liv og død, utpressing og kriser.
Hverdagslivets dramaer er en del av nyhets-
konseptet. En av forsidene handler for eksempel
om en ung kvinne som i følge avisen er blitt tvun-
get av en kjørelærer til å bli fotografert naken på en
motorsykkel. For å understreke ”skandalen” er et
av nakenbildene av henne på motorsykkelen brukt
som hovedillustrasjon. Bruken av versaler i titlene
understreker det sensasjonelle. Til daglig er kjendi-
sene mest brukt som et underordnet oppslag, men
normalt plassert øverst på forsiden.

Dagens Næringslivs hovedoppslag lever opp til
avisens navn og handler om kjøp og salg, rentens
gang, børsgevinster, opsjonsavtaler og sparkete
toppledere. Det økonomiske perspektivet gjennom-
syrer også de underordnete førstesideoppslagene,
men her er det rom for å gå inn på andre felter enn
tradisjonelt næringsliv, bl.a. medier og kultur.

Vårt Land presenterer som man kunne vente et
helt annet virkelighetsbilde enn VG og Dagens Næ-
ringsliv. Førstesidene i den kristne dagsavisen
handler om kirke og religion, kultur, helsespørsmål
og menneskelige relasjoner. Underoppslagene og
spesielt henvisningssakene er en daglig katalog
over viktige deler av avisens innhold.

Valget av saker belyser i alle tre aviser at
forsideredigeringen henger intimt sammen med
avisens redaksjonelle ståsted og markedsorien-
tering. Få saker har en ”egentyngde” som gjør at
selve begivenhetene tvinger fram en lik nyhets-
prioritering. Det skal store ulykker, en langvarig
storstreik eller et regjeringsskifte til før selve hen-
dingene får en egentyngde som gjør dem til sentrale
mediebegivenheter og fellesnyheter. Alle de tre
avisene satser på det som i redaksjonene kalles
”egne nyheter”, dvs. at saker som avisens egne
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journalister har jobbet fram prioriteres. På den
måte får avisen fram sin unike karakter i konkur-
ransen med andre aviser og medier.

De tre avisenes forsider representerer tre for-
skjellige nyhetskulturer. Det betyr ikke at synet på
abstrakte, journalistiske nyhetsverdier som nærhet
og identifikasjon, vesentlighet og sensasjon er
grunnleggende forskjellig hos journalistene som ar-
beider i de ulike redaksjonene. Løssalgsavisene i
Oslo har gjennom årene rekruttert mange medar-
beidere fra nettopp Vårt Land. Avisenes markeds-
posisjon og publikumsorientering er imidlertid
høyst ulik. Den redaksjonelle strategien er forskjel-
lig. Det er dette som ”ligger i veggene” og former
nyhetskulturen i avisene.

Case-studie 2: Bodøavisene, samme
nyhetsutvalg?
Lokalavisene Nordlands Framtid og Nordlandspos-
ten kommer begge ut i Bodø i Nord-Norge, de har
samme dekningsområde og er i en hard konkur-
ransesituasjon. Den ene er eid av A-pressen, den
andre er eid av avishuset Harstad Tidende, der
Schibsted har eierinteresser. I 2000 var opplaget i
Nordlands Framtid 19.337 og i Nordlandsposten
15.448 eksemplarer. Begge aviser har på grunn av
den innbyrdes konkurransen mye mer redaksjonelt
stoff enn det er vanlig i aviser på samme opplags-
nivå.

Ut fra dette er det naturlig å anta at avisene
konkurrer om samme type stoff og at de mange av
nyhetssakene må bli nokså identiske. En analyse av
redigeringsmalen viser da også at de to avisene er
ganske like mht. omfanget på lokale nyheter, sport,
kultur o.a. stoffområder, sideredigeringen er gan-
ske lik. Men stemmer en hypotese om at to slike
lokalaviser også satser på de samme nyhetssakene?

Tabell 1 viser andel felles nyhetssaker i de to
avisene på ulike stoffområder. Materialet omfatter
artikler inni avisene, ikke førstesideoppslagene.
Antall nyhetssaker (N) er definert som antall

nyhetsartikler i de to avisene minus antall felles
nyhetssaker.8 ”Innenriks og lokalstoff” gjelder arti-
kler om temaene politikk/ offentlig forvaltning,
økonomi/næringsliv, helse/utdanning/miljø, tra-
fikk/ulykker, kriminalitet/rettsvesen og øvrige lo-
kale nyheter som ikke dreier seg om sport eller kul-
tur. Sport, kultur og utenriks finnes i hovedsak på
egne sider i de to avisene, men også artikler fra an-
dre sider er tatt med hvis de tematisk hører
hjemme i kategoriene. Materialet omfatter ikke
featureartikler (bl.a. i lørdagsutgaven) og kommen-
tarstoff.
Antall artikler innenfor innenriks/lokal-nyhetene er
633, litt flere i Nordlands Framtid enn i Nord-
landsposten. Av disse var 44 felles nyhetssaker,
dvs. at det samlete antallet nyhetssaker var 589. Av
disse nyhetssakene var 50 prosent eksklusive for
Nordlands Framtid, 42 prosent eksklusive for
Nordlandsposten og sju prosent felles nyhetssaker.
Innenfor sportsnyhetene var åtte prosent av sakene
felles nyheter, mens andelene for kultur og utenriks
var henholdsvis 11 og 13 prosent. I gjennomsnitt
var bare åtte prosent av nyhetene felles saker.

De få fellessakene som avisene på samme dag
inneholder er i stor grad ”hendingsnyheter”. Ved si-
den av en landsomfattende, politisk proteststreik er
det lokal kriminalitet og ulykker som preger dette
fellesbildet. Avisene satser i høy grad på ”egne ny-
heter”, langt mindre på ulik vinkling av samme ny-
hetssak. Dette gjelder også på områder som idrett
og kultur, der de felles nyhetssakene i første rekke
gjelder idrettsarrangementer (referat i mandags-
utgaven), konserter og møter.

Tendensen til å velge forskjellige nyheter gjel-
der også byrånyhetene, både på utenriks- og innen-
riksfeltet. Utenriksstoffet i avisene er relativt tynt,
spesielt i Nordlandsposten, og i stor grad basert på
nyheter formidlet av Norsk Telegrambyrå (NTB).
Likevel er andelen like nyhetssaker lav. Det kan
selvsagt skyldes at valgmulighetene er mange og
plassen begrenset, noe som gir rom for at tilfeldig
deskredigering fører til ulik prioritering. Likevel er

Tabell 1. Nyhetsstoff (sidetopper, underoppslag og notiser) i en ”konstruert avisuke” i Nordlands
Framtid og Nordlandsposten. Felles nyhetssaker i prosent av alle nyhetssaker innen innen-
riks/lokalnyheter, sport, kultur- og utenriksstoff

Nyhetsområde Andel felles saker (N)

Innenriks og lokalnyheter 7 (589)

Sport 8 (118)

Kultur 11 (104)

Utenriks 13 (61)

Alle  8 (872)
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det en påminnelse om hvor ulikt journalister kan
bedømme hva som er viktig og vesentlig og interes-
sant.

Selv om de to avisene kommer ut i samme by,
og konkurrerer om det samme publikum, velger de
altså i svært stor grad ulike konkrete nyhetssaker
og nyhetspersoner. De kan selvsagt følge opp hver-
andres saker på andre dager, noe som ikke er un-
dersøkt her. Men ettersom redaksjoner ugjerne tar i
”gammelt stoff”, spesielt ikke nyheter konkurrenter
allerede har publisert, hører dette til unntakene.

Et generelt trekk ved nyhetsstoffet, noe som bi-
drar sterkt til et slikt resultat , er selvsagt at de
overraskende og litt dramatiske ”hendingene” er
langt færre og derfor spiller en mindre viktig rolle
enn mange tror. Nyhetsjournalistikk handler i stor
grad om mange andre ting: lansering av planer og
prosjekter, rapporter fra møter og arrangementer
(der valgmulighetene kan være tallrike), samt rap-
porter om innspill og utspill i lokalpolitikken. Me-
ninger, for eksempel i form av en kritikk av noe
som har skjedd eller standpunkter andre har hevdet
i intervju med avisen, er også en del av nyhets-
journalistikken.

Et annet interessant trekk ved de to lokalavisene
er at de, på grunn av den intense konkurransen, har
et høyere sidetall og et mer omfattende stofftilbud
enn andre lokalaviser, faktisk på nivå med en stor-
avis som VG, men selvsagt produsert av en mye
mindre stab.9 Den redaksjonelle produktiviteten er
ekstremt høy. Avisene har klart seg økonomisk,
men ikke gitt overskudd og konsernbidrag av be-
tydning til eierne. Høsten 2001 bestemte konser-
nene som eier de to avisene10 i en felles avgjørelse
at de to tradisjonsrike lokalavisene skal nedlegges.
På ruinene skal det lages en ny avis, eid av de to
konsernene i fellesskap. En annen del av avtalen
omfatter samarbeid om annonsesamkjøringer i
Nord-Norge.

Hvis konkurransemyndighetene godkjenner
dette, vil den nye lokale monopolavisen selvsagt
lettere kunne melke annonsemarkedet. Om det gir
journalistene i den nye avisen økte ressurser til å
satse på redaksjonell kvalitet, slik noen håper,
gjenstår å se. Sikkert er det uansett at nyhets-
overvåkningen i dette distriktet vil bli langt mindre
omfattende enn den fram til nå har vært.

Politisk journalistikk på nyhetsbeitet
Et sentralt element i nyhetsinstitusjonens og jour-
nalistikkens normer er som nevnt idealet om at
nyhetsmediene skal tjene det politiske demokratiet.
En undersøkelse jeg har gjort om den rikspolitiske

journalistikkens plass i norske medier viser også at
det som skjer på Stortinget, i partiene og andre sen-
trale, politiske prosesser er altså relativt høyt prio-
ritert i medienes interne bemanning og interne or-
ganisering (Allern 2001b). Noe under 300 journa-
lister og redaktører i 42 norske nyhetsredaksjoner
er knyttet til dekningen av rikspolitikken. Det fin-
nes egne politiske nyhetsavdelinger og kommenta-
torer i en lang rekke aviser, byråer og kring-
kastingsbedrifter. De mindre avisene baserer seg
her i første rekke på stoff fra to nyhetsbyråer.

Politisk journalistikk har tradisjonelt høy presti-
sje internt i redaksjonene. Dels fordi den gjerne
krever en viss innsikt og kompetanse, men også
fordi de politiske medarbeiderne regelmessig har
kontakt med sentrale miljøer og maktpersoner.
Journalistikk er fortsatt et relativt mannsdominert
yrke, men politisk journalistikk er det i enda høy-
ere grad.

Organiseringen og arbeidsdelingen i redaksjo-
nene preges offisielt av ønsket om å opprettholde et
skille mellom politisk nyhetsjournalistikk og
kommentarjournalistikk, noe som bl.a. kommer til
utrykk i stoffområdene ledes av ulike personer. De
politiske redaktørene er i første rekke ”menings-
generaler”, mens det er avdelingslederen i den po-
litiske nyhetsavdelingen som disponerer de journa-
listiske troppene, underlagt nyhetsredaktøren.

En konsekvens av dette er imidlertid også at den
politiske nyhetsjournalistikken i dag er underord-
net de samme konkurransevilkår mht. til plass eller
sendetid som annen nyhetsjournalistikk. Hovedre-
gelen i dagens norske aviser at det ikke finnes egne
nyhetssider for politikk i avisene (som det for ek-
sempel finnes for næringsliv, kultur og sport). Det
samme gjelder i dag politikkens plass i fjernsyns-
kanalenes nyhetssendinger. Hva som er politisk
”viktig” eller ”vesentlig” vurderes i forhold til en
mer helhetlig ”stoffmiks” der ulykker, krimstoff,
næringsliv, sport, kultur o.a. temaer er andre ele-
menter. I noen faser (som når det er regjeringskri-
ser og nye regjeringsdannelser, eller fraksjonskam-
per i partiene) fører dette lett til overdoser av
denne typen nyheter, som gir store muligheter til
dramatisering og personifisering. Nyhetsartikler el-
ler nyhetsinnslag om politiske prosesser når derfor
ofte ikke opp i nyhetskonkurransen fordi de journa-
listiske markedsverdiene primært kretser rundt det
som umiddelbart interesser og fanger mediets pu-
blikum. Slike hensyn påvirker også omfanget av in-
ternasjonale nyheter.

Sannsynligvis er dette en viktig faktor når vi
skal forklare at politisk nyhetsstoff, tross rikelig
bemanning, ofte ikke får så mye plass i norske riks-
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aviser. I innholdsanalysen jeg gjorde av ti aviser
var det riksavisene VG, Dagens Næringsliv og Vårt
Land (alle kommer ut i Oslo) som viet minst plass
til nyhetsstoff om politikk og forvaltning, mens de
minste lokalavisene hadde en relativt høy priorite-
ring (Allern 2001a). Forklaringen på det siste er at
lokalpressen regelmessig dekker det som skjer i
kommunene. Det må vanligvis være høy temperatur
i debatten mellom partiene på Stortinget, regje-
ringskrise eller skarpe motsetninger i partiene før
de store avisenes nyhetsledelser legger stor vekt på
stoffområdet. Tankekorset er at politiske journalis-
ter, for å nå opp i nyhetskonkurransen, må legge
vekt nettopp på politisk spill og dramatisert makt-
kamp, mens det som skjer i offentlig forvaltning og
bak politikkens kulisser i større grad ignoreres.

Nyhetsdeskene har dessuten sjelden vaktsjefer
med politiske kunnskaper og erfaring og går etter
det som samsvarer best med allmenne, markeds-
orienterte nyhetsverdier. Nyhetsredaktørene er
først og fremst opptatt av at ”vi” ikke har mistet sa-
ker som andre har fått med. Både politikere og po-
litiske journalister jeg har intervjuet har erfart at
selv større politiske intervjuer det er brukt mye tid
på kan bli vraket fordi ”desken” ikke fant plass til
det innenfor dagens redaksjonelle ”miks”. Journa-
lister lærer av erfaring hva som skal til for å ”selge
inn” stoffet hos vaktsjefene. Tilpasningen går raskt.

Store deler av journalistikken om rikspolitiske
spørsmål er i Norge i dag konsentrert om makt-
spillet mellom regjering og opposisjon, debatten
mellom partiene på Stortinget og motsetninger
innad i partiene. I praksis fører dette til at problem-
stillingene i begrenset grad handler om de politiske
sakene som betyr noe for folks liv, og det fører i til-
legg til at virkelighetsbildene i stor grad hentes fra
et politisk elitemiljø. Ettersom ledende nyhets-
drifter i stor grad prioriterer på denne måten, blir
nødvendigvis pressens politiske agenda relativt
ensartet.

Dette fører i praksis til sterke journalistiske og
politiske flokktendenser, dvs. en konformitet i
holdninger og oppfatninger om hva og hvem som er
viktig i den politisk-journalistiske nyhetsjakten.

Journalistiske og kommersielle
nyhetskriterier
En kort oppsummering kan formuleres slik: Journa-
listiske nyhetsverdier formulert som aktualitet, re-
levans, identifikasjon osv. er i seg selv så abstrakte
at de alene i praksis forteller oss lite om redaksjo-
nelle prioriteringer. De gis mening gjennom å bli
forbundet med en eller annen type publikums-

orientering, noe som i praksis vil si en markeds-
orientering og en redaksjonell markedsstrategi. En
markedsstrategi av denne typen er nødvendig for
alle typer medier og nyhetsbedrifter som skal fun-
gere innenfor et kapitalistisk varemarked, inkludert
av public service-typen. Dette inkluderer for så vidt
også sosialistiske aviser og ymse mediebedrifter
som drives på et ideelt eller rent publisistisk
grunnlag. Samtidig er det viktige ulikheter mellom
nyhetsbedrifter som primært har publisistiske mål,
og nyhetsbedrifter som først og fremst skal skaffe
overskudd til kommersielle eiere.

I børsnoterte medier er det en overordnet mål-
setting at bedriftene skal gi maksimal fortjeneste
på investert kapital. I slike nyhetsbedrifter er suk-
sess på et bestemt publikumsmarked primært et
middel til å betjene reklamemarkedet, sikre over-
skuddet og styrke bedriftens og konsernets stilling
på finansmarkedet. Redaksjonelle kostnader vurde-
res med det samme for øyet. Dette kan influere
sterkt på hvilke stoffområder og kildegrupper som
prioriteres. Redaktørene som ansettes kjenner be-
tingelsene og vet hvilke mål de må oppfylle. De
som ikke ”leverer varene” oppdager raskt at eierne
ikke bare har makt og frihet til å ansette redaktø-
rer, de kan også raskt avsette dem. Nyhetsmedienes
rolle som politisk maktfaktor er i Norge som ellers
i Norden ikke lenger knyttet til støtte for noe be-
stemt politisk parti. Dagens mediekonserner er ge-
nerelt ”på parti” med myndighetene, de ansetter
sjefredaktører som står for trygge, forutsigbare
konsensusverdier og ønsker politiske allianser som
trygger næringsfrihet, politisk stabilitet og et
investeringsklima som er gunstig for kapitalen.

Kommersielle markedsmål vil i noen tilfeller
(hvis det er sosiale elitesjikt som skal betjenes) gi
et visst rom for kvalitetsjournalistikk som forutset-
ter bruk av store redaksjonelle ressurser. I Norge
har finansavisen Dagens Næringsliv, når den er på
sitt beste, demonstrert at undersøkende journalis-
tikk ikke bare kan gi et journalistisk ry, men også
gi et positivt bidrag til opplagsinntektene. Langt
mer typisk, ikke minst når reklamekonjunkturene
er svake, er imidlertid oppsigelser av journalister
og andre redaksjonelle kostnadskutt for å sikre pro-
fitten. I Norge har lokalaviser innen både Orkla og
A-pressen, som går med store overskudd, blitt ram-
met av slike innskrenkninger. I slike tilfeller blir
det små muligheter til gravejournalistikk og repor-
tasjer, det som prioriteres er ”samlebåndsjour-
nalistikk” knyttet til arbeid som kan gjøres fra
hjemmeredaksjonen, i nær kontakt med institusjo-
nelle, byråkratiske kilder.
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Dette er imidlertid ikke en prosess som ”går på
skinner”. Også børsnoterte mediebedrifter er av-
hengig av en viss journalistisk skaperevne, origina-
litet og innsatsvilje. Det finnes også etablerte for-
ventninger hos publikum knyttet til nyhets-
institusjonen når det gjelder redaksjonell kvalitet.

Dette har gitt og vil i framtiden kunne komme til å
gi åpne og skarpe konflikter mellom prioriteringer
knyttet til ”forvaltningen av nyhetsinstitusjonen”
og de kravene aktørene på finansmarkedene vil
stille.

Noter

1. Cook drøfter i Governing with the News først og
fremst nyhetsmedienes rolle som politisk institusjon og
om journalister kan kalles politiske aktører. Det faller
utenfor rammen for denne artikkelen å ta opp dette her.
Jeg har imidlertid forfulgt dette perspektivet i en bok,
Flokkdyr på Løvebakken? Søkelys på Stortingets
presselosje og politikkens medierammer (Allern
2001b).

2. Dette er gjerne karakterisert som nyhetsmedienes
”funksjoner”. Se bl.a. NOU 1983: 3, Massemedier og
mediepolitikk, NOU 1992: 14 (Mål og midler i
pressepolitikken), St. meld. Nr. 32 1992-93, Media i
tida. Norske myndigheter og utredere har i stor grad
hentet tankegodset fra de svenske pressestøtte-
utredningene på 1970-tallet. Bengt Nerman (1991)
har med rette karakterisert pressens og statens felles
omfavnelse av ideen om ”oppdraget” som en korpora-
tiv doktrine. En kritikk av funksjonsteorier om
nyhetsmediene er tatt opp i Allern 1996: 47-49.

3. 1) Mediene vil legge mest vekt på hendelser som sams-
varer med deres egen ”nyhetsrytme” og prioritere
punkthendelser foran trender og prosesser (frekvens).
2) Hendelsen må ha en bestemt ”styrke” eller omfang.
En flyulykke med 100 døde vekker selvsagt betydelig
mer oppsikt enn en trafikkulykke uten personskader
(terskel). 3) Hendelsen må være entydig og derfor en-
kel å tolke (utvetydighet). 4) Hendelsen må oppleves
som relevant innenfor det kulturområdet mediet opere-
rer (meningsfullhet). 5) Nyheter handler ofte om
velkjente typer av hendelser. 6) Det er de ”velkjente”
hendelsene som samtidig kommer uventet som blir
fanget opp av mediene (overraskelse). 7) Har hendel-
sen blitt til en nyhetsbegivenhet, er sjansen stor for at
den vil fortsette å prege overskriftene en stund (konti-
nuitet). 8) Nyhetsredaksjonene vil ta hensyn til
balansen i nyhetssendingene (for eksempel mellom
innenriksnytt og utenriksnytt), dvs. at hva det som
kommer med avhenger av det samlete nyhetstilbudet
(komposisjon).

Disse åtte faktorene anser Galtung & Ruge som
relativt konstante, dvs. at de ikke varierer mye med
politiske og kulturelle forhold. I tillegg lister de opp
fire mer kulturbestemte faktorer som i det minste er
knyttet til vestlige mediers internasjonale nyhetsbilder.
Nyhetene er gjerne knyttet til elitenasjoner (9) og

elitepersoner (10), det henvises først og fremst til per-
soner (11) og hendelser som oppleves som negative
(12) har forrang.

4. Samtale med forfatter. Finnsnes er et tettsted en del mil
sør for Tromsø.

5. Egil Sundars avgang som ansvarlig redaktør var knyt-
tet til flere forhold, bl.a. at han på slutten av åttitallet
brukte avisen aktivt til å støtte og markedsføre sin
kampanje for en høyreorientert samlingsregjering, noe
som førte til at Aftenposten etter hvert fikk ry som en
politisk aktivistavis. Dette brøt med den mer forsiktige
”konsensus”-linje som eierne ønsket, ikke minst av
markedsmessige grunner.

6. Undersøkelsene er publisert i Allern (2001a) og om-
fatter i alt ti norske aviser. Hver avis er representert
med et tilfeldig trukket eksemplar per ukedag (2 ek-
semplarer for to mindre aviser med tre utgaver i uka)
fra oktober 1998 – februar 1999. Når det gjelder
metodespørsmål knyttet til slike innholdsanalyser hen-
viser jeg til denne studien.

7. Avisenes forsider er sammenlignet i seks ukedager,
mandag til lørdag. VGs søndagsutgave er ikke tatt
med.

8. En ”felles nyhetssak” betyr at det som tas opp er
samme spesifikke nyhetshending eller sak , f.eks som
en ulykke, et kommunestyrevedtak, åpning av en ny
bru, lansering av en plan, rapport fra en fotballkamp
osv.

9. I 1999, da undersøkelsen ble foretatt, var det 342
redaksjonelt ansatte (inkludert desktypografer) i VG,
mens det var 37 ansatt i Nordlands Framtids redaks-
jon og 32 i Nordlandsposten.

10. Nordlands Framtid er eid av A-pressen, et konsern
med basis i den gamle sosialdemokratiske pressen. A-
pressen er i dag et børsnotert. Nordlandsposten er eid
av avishuset Harstad Tidende, et lokalt konsern i
Nord-Norge der et annet børsnotert medieselskap,
Schibsted, har eierinteresser.
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