
 



Sammendrag 

I mai 2009 fikk norsk og internasjonal presse servert historien om fossilet ”Ida” på en 

pressekonferanse ved American Museum of Natural History i New York. Det 47 millioner år 

gamle fossilet ble lansert som menneskenes ”missing link”, og det mest komplette fossil som 

noen gang var funnet. Dette var ingen tradisjonell forskningsformidling. En dokumentarfilm, 

en populærvitenskapelig bok og en webside ble lansert på samme tid, og medier over hele 

verden rapporterte om det lille fossilet. I denne studien ser vi nærmere på relasjonen mellom 

forskerne og journalistene i «Ida-saken» - ut fra en analyse av forskernes lanseringsstrategi og 

hvordan fossilet ble dekket i de norske mediene Aftenposten, forskning.no, VG og VG Nett.  

 

I andre studier av forskningsstoff i aviser i Norge og i USA ser man en økende tendens til at 

forskningsjournalistikk har tatt en mer kritisk form når ny og usikker forskning blir presentert. 

Denne antakelsen stemmer ikke med de fire utvalgte medienes dekning av Ida-saken der 

énkilde-journalistikken dominerer de sensasjonaliserte sakene. Relasjonen mellom forskerne 

og journalistene viser seg å være sammensatt. Ida-forskernes medialisering av forskningen 

førte til at journalistene den første tiden var avhengige av forskerne for informasjon. Det 

oppsto en kunnskapsmessig asymmetri der forskerne sitter på toppen av hierarkiet. Samtidig 

vitner forskernes popularisering av forskningen og tilpassing til medienes arbeidsmåter og 

nyhetskriterier, om at forskerne anerkjenner medienes og journalistenes makt og tilpasser seg 

deretter. Journalistene har fortsatt et ønske om å forholde seg kritiske til stoffet de får 

presentert, men blant annet spiller medielogikken og publikums forventninger inn på 

dekningen av Ida-saken. 
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Summary 

In May 2009 Norwegian and International press were introduced to the story behind the fossil 

“Ida” at the American Natural History Museum in New York.  Ida is the fossil of a primate 

that lived 47 million years ago and it was launched as a “missing link” and the most complete 

fossil ever uncovered. This was not a traditional research launch. A documentary, a scientific 

book and a website were all launched at the same time, and media all over the world reported 

about the little fossil. This study is presenting the relation between the researchers and the 

journalists in «Ida-case», by analysing the researchers launch strategies and how the fossil 

was covered in the Norwegian media; Aftenposten, forskning.no, VG and VG Nett. 

 

In other studies of scientific news in newspapers in both Norway and in the US, one can see 

an increase where the research journalism has been critical when new and uncertain research 

has been presented. This assumption does not agree with the four chosen media covering of 

the Ida-case, where one-source journalism is dominating the sensational articles. The 

relationship between the researchers and the journalists showed to be complex. In the 

beginning the Ida-researchers’ media targeting led to a situation where the journalists were 

dependent on the researchers for information. A knowledge asymmetry occurred where the 

researchers where on the top of the hierarchy. At the same time the Scientifics popularisation 

of their research and the adaptation to the Medias work process and news criteria, shows that 

the researchers acknowledge the media and the journalists power and adapt thereafter. 

Journalists still have a desire to treat material they are presented to critically, but in this matter 

the logic of the media and the public’s expectations act on the coverage of the Ida-case. 
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Forord 

Interessen for å skrive om forskningsjournalistikk og forskningsformidling, oppsto da jeg 

jobbet ved Universitetet i Bergen. Og når det dukket opp en sak som «Ida-saken» var det ikke 

vanskelig å vite hva jeg skulle skrive om. Det har vært en morsom og krevende prosess å 

skrive denne masteroppgaven. Å få mulighet til å fordype seg akademisk i en slik sak har vært 

til stor inspirasjon, selv om journalisten i meg til tider har skreket og villet ut: gjør ferdig 

oppgaven i dag og skriv konklusjonen først.  

 

Inspirasjon på fagområdet forskningsjournalistikk, hjelp og gode innspill skal hovedveileder 

Harald Hornmoen ha en stor takk for. Dessuten for tålmodig gjennomlesning av materiale og 

raus veiledningstid. Takk også til biveileder Sigurd Allern for gode tilbakemeldinger på 

metode og for gjennomlesning og gode tips til forbedringer av nesten ferdigstilt stoff.  

 

Takk til mine informanter i denne oppgaven for stor velvilje og god informasjon.  

 

Til venner og familie: takk for oppløftende ord og forståelse. En spesiell takk til Ann-Iren for 

korrekturlesing og Linn for engelsk korrektur. Til venner på skrivestua: Denne tiden hadde 

ikke vært det samme uten alle diskusjoner – av faglig og ikke-faglig art – fotballbordkamper 

og fredagskaker.   

 

En stor takk til Sigurd. Diskusjonspartner, korrekturleser og oppmuntrer. Får jeg fortsatt ditt 

”ja” i sommer etter denne tålmodighetsprøven skal jeg prise meg lykkelig.   

 
 
 

Oslo, 19. mai 2010 
Ellen Marie Andersen  
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1. Innledning  
19. mai 2009 kom nyheten om at det var funnet et 47 millioner år gammelt fossil. Både norske 

og internasjonale medier var til stede på en pressekonferanse ved American Museum of 

Natural History i New York og til sine redaksjoner rapporterte de om et lite, eldgammelt 

apeskjelett som hadde fått navnet ”Ida”. På pressekonferansen ble det sagt at Ida var ”the 

missing link” (det manglende mellomledd) og at hun trolig kunne gi svar på hvordan 

mennesket utviklet seg fra apene. Forskerteamet bak primatet, som ble ledet av den norske 

paleontologen Jørn Harald Hurum ved Universitetet i Oslo, hadde lenge planlagt en storstilt 

verdenslansering. Da den nye forskningen skulle presenteres for mediene var de stereotype 

”hvite frakkene” kastet til fordel for slagord, pressekonferanse, en ferdigskrevet 

populærvitenskapelig bok, capser og dokumentarfilm. At et forskningsmiljø gjennomfører en 

slik medielansering, er unikt både i norsk og internasjonal sammenheng. Både i Norge og 

internasjonalt ble nyheten dekket og flere steder slått stort opp. Lanseringen møtte kritikk i 

ettertid. Kritikerne hevdet blant annet at forskningen var oversolgt til mediene og at det ikke 

var noe grunnlag for å kalle fossilet ”the missing link”.  

 

I denne oppgaven skal jeg undersøke relasjonene mellom forskerne bak fossilet og norske 

journalister. Det vil jeg gjøre med bakgrunn i en analyse av forskernes formidlingsstrategi og 

Aftenposten, VG, VG Nett og forskning.nos dekning av ”Ida-saken” – fra dagen fossilet ble 

presentert og én måned fram i tid.  

1.1 Forskning og forskningsjournalistikk  
Forskning handler om å frambringe ny viten, og spiller en stadig mer avgjørende rolle i 

samfunnet. Blant annet fordi den legger grunnlag for politiske beslutninger og teknologisk 

utvikling (Hornmoen 2003: 12). I denne studien vil begrepene forskning og vitenskap bli 

brukt om hverandre fordi de henviser til det samme. I grove trekk vil forskning og vitenskap 

bety en metodisk og organisert erkjennelsesvirksomhet som forsøker å gi holdbare utsagn som 

kan etterprøves (Hornmoen 1999: 24). Folk flest får informasjon om hva som foregår i 

forskningens verden gjennom massemediene, og journalistikk om forskning er med på å 

forme folks oppfatning av vitenskap (Nelkin 1995: 2). I en verden der en skeptisk holdning 

øker, stoler vi på vitenskapen mer enn noe annet – forskningen har fått status som autoritet 

(Dunwoody 1999: 62).  
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Ny forskning preges av usikkerhet, og kan ikke kalles sikre fakta (Friedman m.fl. 1999: vii). 

Det er fordi så å si all forskning er kjennetegnet ved at den utvikler seg over tid, og ikke er 

preget av plutselige gjennombrudd (Dunwoody 1999: 60). Det kan skyldes for eksempel 

uenighet om hvordan kunnskap skal fortolkes eller mangelfull kunnskap (Hornmoen 2006b: 

74). Usikkerhet karakteriserer også forskningen bak fossilet Ida. Forskningen på fossilet er 

ikke endelig, og det vil stadig komme nye bidrag som enten kan bekrefte teorier knyttet til 

fossilet, eller falsifisere dem og bidra med andre teorier.  

 

Forskningsjournalistikk forstås i denne oppgaven som journalistikk som omhandler forskning 

eller forskere. Selv om det ikke er noe å utsette på viljen til å skrive om eller henvise til 

forskningsstoff i norske medier (fra 1960-tallet og fram til i dag har det vært en økning i antall 

artikler om forskning i norske medier (Hornmoen 20101)), er det i Norge i dag få journalister 

som vier all sin tid til forskningsstoff (Eide og Ottosen 1994: 425). De fleste som dekker 

forskning i Norge er allround-journalister. Men det finnes unntak, som for eksempel ”Verdt å 

vite” i NRK radio, ”Schrödingers katt” på NRK TV og nettavisen forskning.no. Det kan være 

misvisende å framheve forskningsjournalistikk som noe helt for seg selv. De fleste 

journalister som skriver om forskning, på lik linje med journalister som dekker andre 

områder, har som sitt fremste mål å få historiene sine publisert. Det er med andre ord grunn til 

å anta at journalister som skriver om forskning, følger de samme nyhetskriterier når de skriver 

om forskning som annet stoff.  

1.2 Forsker- og journalistrelasjonen  
Det er en vanlig oppfatning at relasjonen mellom forskere og representanter for 

massemediene ofte er preget av ulikt syn på virkeligheten, hva som har nyhetsverdi eller 

hvordan forskningsresultater burde fremstilles i mediene. Cristine Russell (1986) mener at 

forholdet dem imellom kan være preget av spenning ettersom begge sider har ulike ønsker for 

formidlingen. Mens forskeren vil fortelle historien i all sin kompleksitet, og med fokus på 

metode, må journalisten nødvendigvis redusere og forenkle i møte med publikum (Russell 

1986: 91). Norske journalister har en tendens til å framstille det som forskernes 

hovedoppgave å legge til rette resultater som ”ferdigpakket informasjon” som de lett kan lage 

oppslag av (Hornmoen 2006: 65). Det finnes flere studier som undersøker relasjonen mellom 

forskere som kilder og forskningsjournalister. Grunnleggende og innflytelsesrike studier er 

                                                 
1 Harald Hornmoens studie ”Førti år i forskningens tjeneste. ”Fremvoksende forskning” i A-magasinet og VG fra 
1996 til 2006”: Manuskript innsendt for publisering. 
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den amerikanske vitenskapssosiologen Dorothy Nelkins bok Selling Science (1987, 1995) og 

boka Scientists and Journalists: Reporting Science as News av Friedman m.fl. (1986). Disse 

viser blant annet at relasjonen mellom forskere som kilder og journalister er sammensatt: ”so 

rocky at times and smooth at others” (Friedman m.fl. 1986: xvii).  

 

Noen få norske studier har også bidratt på feltet. I sin analyse av forholdet mellom medisinske 

avisjournalister og medisinske forskere i Norge, konkluderer Hanne Hestvik med at 

journalistene opptrer som et mikrofonstativ for forskerne. Blant annet fordi medienes logikk 

og struktur betyr mer enn aktørenes individuelle kvaliteter (Hestvik 2007). I Marianne 

Ryghaugs (2006) analyse av norske aviser dekning av klimaforskning, konkluderes det med at 

graden av kompleksitet på klimafeltet gir forskerne innflytelse over hvordan feltet dekkes i 

mediene. Journalistene håndterer usikkerheten i forskningen med å vise at det eksisterer ulike 

oppfatninger, men gir sjelden en kritisk analyse for å veie ulike stemmer opp mot hverandre 

(Ryghaug 2006). Hovedfagsstudien til Line Schrader konkluderer med at ulike verdier hos 

journalister og forskere, blant annet forskjellige idealer som nyhetsidealet hos journalister og 

opplysningsidealet hos forskere, fører til uenighet dem imellom (Schrader 2002). 

1.3 Profesjonaliserte formidlere? 
Forskere eller forskningsbyråkrater har aldri anstrengt seg nevneverdig for å invitere 

representanter for ”samfunnet der ute” (journalister) inn i diskusjonen om forskning 

(Hornmoen 1999: 54). Noe av forklaringen kan være at forskernes interesse for formidling 

hemmes av at den spiller liten rolle i meritterende sammenheng (Ottosen 1988: 23) og at 

forskere som populariserer for å nå et bredt publikum kan bli uglesett av sine kollegaer 

(Nelkin 1995). Men Sharon Dunwoody (1999) mener å se at der forskerne før holdt en 

armlengdes avstand, ser de nå verdien av publisitet. Hun mener det ikke ville vært en forsker- 

og journalist-relasjon å snakke om dersom ikke forskeren så noen fordeler av publisitet. 

Forskere tar derfor i bruk stadig mer avanserte PR-strategier for å få oppmerksomhet og sikre 

at nettopp deres forskning blir dekket i media (Dunwoody 1986: 10). Det betyr ikke det 

samme som at samtlige enkeltforskere og forskningsinstitusjoner er interessert i å formidle 

forskningen sin, men holdningen til formidling kan sies å være i ferd med å bli mer positiv 

(Hornmoen 1999: 116).  

1.4 Mot en ny forskningsjournalistikk?  
Flere påpeker svakheter ved journalistenes tilnærming til forskningsstoff. Martin Eide og 

Rune Ottosen (Eide og Ottosen 1994, Ottosen 1988) er blant dem som i overgangen til 1990-
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tallet så dystert på den journalistiske dekningen av forskning i Norge, og mente at 

forskningsjournalistikken skjedde på forskningens premisser. Ifølge Eide og Ottosen (1994) 

utgjør journalistenes artikler om forskning en ukritisk journalistikk der de ikke stiller seg 

granskende overfor verken forskningen eller forskerne. Det blir også påpekt at journalister 

som dekker forskning bruker et lite antall kilder i sakene sine, både muntlige og skriftlige i 

form av forskningsrapporter, tidsskrifter og databaser (Nelkin 1995, Ottosen 1988). 

Journalistene anklages også for å være sensasjonshungrige, overfladiske og dårlig forberedt 

(Ottosen 1988: 24), for ikke å sette forskningsfunn inn i en kontekst og for å fremstille 

forskning som mer sikker og solid enn den faktisk er (Stocking 1999: 23). Norge har det 

Ottosen og Eide kaller en ”forskningsjournalistikk uten forskningsjournalister” (Ottosen og 

Eide 1994.: 432). 

 

Men flere studier kan tyde på at journalister som dekker forskning, har utviklet en økende 

bevissthet i tilnærmingen til sine kilder. I en studie av amerikansk ”science journalism” finner 

Harald Hornmoen (2003) at forskningsjournalistikken i USA gjennomgikk markante 

endringer i 1990-årene, i forhold til hva forskningsjournalister regner som sine oppgaver. I 

perioden 1950- til 1990-tallet dominerte et syn på forskningsjournalistikken som en 

populariserings- og undervisningsaktivitet. Forskningsjournalisten skulle fungere som en 

pedagogisk oversetter av vitenskapelig kunnskap, for å bedre lekfolks forståelse av 

forskningen. Målet var minst mulig forvrengt popularisering. Dersom det endelige produktet 

tilfredsstilte intensjonene til forskerkilden, var journalistikken vellykket (Hornmoen 2003: 

76).  

 

Fra 1990-tallet ble imidlertid forskerens nøytralitet og kunnskapsmessige autoritet ikke lenger 

tatt for gitt i samme grad. Forskningsjournalistikken gikk fra kun å popularisere forskning til 

også å være kritisk (ibid.: 148-149). Det er ikke lenger journalistenes oppgave kun å spre den 

vitenskapelige kunnskapen, men i større grad være kildekritiske aktører som gransker 

særinteresser og mangler ved forskere og vitenskap (Hornmoen 2010). Journalistene ser det 

nå som viktig å trekke inn en rekke ulike kilder og beskrive forskjellige aktørers rolle i 

forhold til problemene som omtales (Hornmoen 2006b: 68). Hornmoen ser denne utviklingen 

av en ny rolleforståelse blant amerikanske forskningsjournalister som et viktig skritt i retning 

av en mer selvstendig journalistisk praksis (ibid.: 73). Det viser seg at når emnene det skrives 

om er preget av stor usikkerhet, hersker det en oppfatning om at forskerne i mindre grad alene 
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skal være autoritet for å belyse problemene. Også andre stemmer bør slippe til i journalistenes 

artikler (Hornmoen 2003: 138).  

 

Også Nelkin antyder at amerikanske forskningsjournalister på 1990-tallet anla en mer kritisk 

forskningsjournalistikk (Nelkin 1995: 90). Den klassiske forskningsjournalistikken beundrer 

fortsatt det den skriver om, men er ikke lenger en ensidig feiring av vitenskaplige framskritt, 

som på 1950- og 60-tallet. Journalister er blitt mer bevisste på de sosiale, etiske og 

økonomiske sidene av forskningen. Samtidig som de fortsatt er preget av beundring:  

 
Their language of magic and wonder (”it boogles the mind”) expresses their pleasure in 
describing science and technology (Nelkin 1995: 99).  

 

Hornmoens (2010) undersøkelse av Aftenpostens A-magasinet og VG fra 1966, 1986 og 2006 

viser at selv om journalistikk om forskning ikke har utviklet et selvstendig ståsted der den kan 

belyse forskning på en kritisk måte, har måten å presentere forskningen på endret seg – fra en 

stor grad av troskap mot vitenskapens egne diskurser, til at forskningen tilpasses journalistiske 

krav til vinkling og godt stoff. Fokus skifter fra forskningens problemstillinger til dens 

resultater. Dessuten viser studien at journalister har en tendens til å slippe til andre stemmer 

enn enkeltforskeren (Hornmoen 2010).  

 

Et tegn på at det har skjedd en profesjonalisering av forskningsjournalistikken er en økende 

bevissthet rundt å skille begrepet ”forskningsformidling” fra forskningsjournalistikk”. 

Forskningsformidling drives av ulike personer tilknyttet institusjoner der det drives forskning, 

og er et delvis strategisk middel for å legitimere vitenskapene, drive folkeopplysning og skape 

interesse for forskningen for å sikre framtidig rekruttering til akademisk arbeidskraft 

(Hornmoen 1999 14-16). Forskningsjournalistikk utføres først og fremst av journalister som 

har som ett av flere ideal å forholde seg kritisk granskende overfor forskere og forskningen 

(Hornmoen 2010). 

1.5 Oppgavens undersøkelsesobjekt og struktur  
Denne antakelsen om en mer kritisk journalistikk om forskning og at forskere er blitt mer 

profesjonaliserte, danner utgangspunkt for denne oppgaven. Gjennom en casestudie vil jeg 

analysere relasjonene mellom forskere og journalister i Ida-saken, og denne 

hovedproblemstillingen vil bli fulgt opp av særlig to underproblemstillinger:   
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�  Hvordan var forskernes formidlingsstrategi?  

�  Hvordan ble formidlingen av fossilet framstilt i norske medier? 

 

For å nærme oss et svar på hvordan relasjonen mellom journalister og forskerne framstår i 

Ida-saken, må vi se på hva forskerne egentlig ønsket å kommunisere til mediene og hvordan 

de skulle få mediene til å dekke saken. Jeg vil derfor undersøke Ida-forskernes 

formidlingsstrategi/PR-strategi. Forskernes lanseringsspråk og hvordan forskningen bak 

fossilet ble presentert for mediene, kan si oss noe om hvordan de anser journalistenes rolle i 

arbeidet med å presentere forskningen for publikum. Dette vil bli belyst blant annet ved et 

kvalitativt intervju med den norske Ida-forskeren Jørn Hurum og en kvalitativ tekstanalyse av 

en pressemelding som Naturhistorisk museum sendte ut. 

 

Etter å ha studert forskernes formidlingsstrategi, vil det være naturlig å se nærmere på den 

faktiske dekningen saken fikk i mediene. Fire medier er valgt ut for en nærmere 

gjennomgang: Aftenposten, VG, VG Nett og forskning.no. Det sentrale spørsmålet vil være 

om Ida-saken ble dekket på journalistenes egne premisser – der de utøvde kritisk journalistikk 

og fulgte sine egne normer for hva som utgjør god journalistikk – eller om det ble gjort på 

Ida-forskernes premisser. Hvem som kontrollerer framstillingen av fossilet Ida i tekstene, vil 

kunne fortelle noe om maktrelasjonen mellom journalister og forskere. Jeg vil derfor 

analysere artiklenes kildebruk og vinkling ved tre metodiske tilnærminger: en kvantitativ 

innholdsanalyse av samtlige artikler i utvalget, en bredere kvalitativ tekstanalyse som ser på 

de samme artiklene mer inngående og en næranalyse av hver av medienes første sak om 

fossilet Ida. Av de to analysekapitlene er det analysen av medienes dekning som utgjør 

hoveddelen. 

 

Etter analysen av forskernes PR-strategi og medienes dekning, skal funnene knyttes sammen 

og settes inn i en kontekst for ytterligere forståelse av relasjonen mellom Ida-forskerne og 

journalistene. Dette skal jeg gjøre ved hjelp av kvalitative intervjuer med forsker Jørn Hurum 

og to sentrale journalister i Ida-saken, fra forskning.no og VG Nett. Her vil også oppgavens 

teoretiske bakteppe trekkes inn.  

 

Teori i form av sentrale begreper og forståelsesmåter som gir bakgrunn for analysen, må også 

være på plass for å kunne si noe om relasjonen mellom forskere som kilder og journalister. 

For å undersøke om journalistene i oppgaven har drevet kritisk journalistikk trenger vi en 
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etablert forståelse av hva kritisk journalistikk om forskning innebærer. For å forstå forskernes 

PR-strategier skal jeg se på teori om bruk av formidling og PR i forskningsinstitusjonen. I 

teoridelen vil jeg derfor gå gjennom dette og også drøfte hvilken makt de to partene kan 

forventes å ha i samspillet.  

 

Det er viktig å understreke at jeg med denne casestudien ikke har ingen intensjon om å 

generalisere alle liknende saker som har vært eller kommer til å prege nyhetsbildet. Men 

studien kan være med på å kaste lys over hvordan formidlingsstrategier fra et forskningsmiljø 

påvirker dekningen av en sak i norske medier, og hvordan det påvirker forholdet mellom 

forskere som kilder og journalister. Når det er sagt, er strukturen på oppgaven slik: 

 

I Kapittel 2 vil oppgavens teoretiske perspektiv bli gjennomgått. Kapittel 3 er tilegnet 

oppavens metodiske opplegg. I kapittel 4 gjennomgår jeg oppgavens case, beskriver Ida-

saken og hva kritikken som ble rettet mot forskerne og forskningen i ettertid av lanseringen 

dreide seg om. Dessuten gir jeg en deskriptiv framstilling av hva forskning.no, Aftenposten, 

VG og VG Nett skrev om saken når. I kapittel 5 vil forskerne lanseringsstrategi tiltenkt et 

internasjonalt pressekorps bli gjennomgått, mens vi i kapittel 6 ser på medienes dekning av 

forskning og formidling. Kapittel 7 har fått overskriften ”Kontekstualisering og diskusjon” 

og innebærer en diskusjon av funnene fra de to foregående kapitlene, knyttet opp mot de tre 

kvalitative intervjuene og teoretiske betraktninger. Kapittel 8 er oppgavens avsluttende del og 

konklusjon.  
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2. Teoretiske perspektiv  
 
Any singles tale in a newspaper, on a TV news program, or on a website is the product of a 
complicated dance between scientists and journalists, both trying to cast the story in ways that 
makes sense to them (Dunwoody 1999: 59).  

 

I likhet med Sharon Dunwoody (1999) mener Herbert Gans (1980: 116) at forholdet mellom 

kilder og journalister ligner en dans der begge parter søker hverandre og vil sette betingelsene 

for historien. Journalister som ønsker å skrive om forskning, må forholde seg til og er 

avhengige av den vitenskapelige institusjonen for å få sitt ”stoff”. Samtidig har den 

vitenskapelige institusjonen et mål om å påvirke journalistikken ved for eksempel ulike 

formidlingsstrategier (Nelkin 1995: 125).  

 

I denne delen av oppgaven skal jeg legge et teoretisk grunnlag for å belyse relasjonen mellom 

forskere som kilder og journalister. En avklaring av hva som kan sies å prege maktbalansen 

mellom dem, og hvilke strategier de har overfor hverandre, vil gi utgangspunkt for en videre 

analyse. Normative oppfatninger av hva det vil si å drive kritisk journalistikk vil bli vurdert, 

det samme forskergruppers mulighet og tradisjon for å drive med formidling og public 

relations. Dette for å gi en bakgrunn for å kunne se om dekningen av Ida-saken ble dekket på 

forskernes eller medienes premisser.  

2.1 Forskere som kilder 
”En kilde er en aktør som journalisten observerer eller intervjuer, inkludert de som er sitert i 

artikler eller de som bidrar med bakgrunnsinformasjon” (Gans 1980: 80, min oversettelse). En 

kilde oppfattes som en avsender av et kildemateriale, altså informasjon som kan bestå av både 

skriftlig, visuelt eller muntlig materiale (Fossum og Meyer 2008: 32). I denne studien 

undersøker jeg alle journalistenes kilder, men med hovedfokus på Ida-forskerne. Forskere 

som kilder anses som autoritative med høy status (Dunwoody 1999: 63) og kan sies å være 

blant de premissleverandørene som nyter størst tillit. De regnes som et ”topptungt” 

kildeutvalg – ressurssterke, profesjonelle og representanter for elitesjiktet i samfunnet – noe 

journalister ofte foretrekker (Allern 1997: 41). Siden forskerne oppfattes som autoritative, blir 

de ofte brukt av pressen for å oppnå troverdighet2 (Eide 1992: 124) og tyngde (Hornmoen 

2003b: 192). I Ottosens (1988) undersøkelse av journalisters bruk av forskere som kilder i 13 

norske dagsaviser, kom det fram at 57 prosent av de spurte journalistene betrakter forskere 

                                                 
2 En journalist som vil unngå anklager om unøyaktighet, står sterkere dersom opplysningene og uttalelsene er 
knyttet til personer med posisjoner som gir oss grunn til å tro at de vet hva de snakker om (Allern 1997: 41).  
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som ”svært gode” kilder. Flere begrunnet det med at forskerne har mye konsentrert kunnskap 

på ett område (Ottosen 1988: 48). 

 

Mange sentrale forskningsinstitusjoner engasjerer profesjonelle for å jobbe med formidling av 

forskning. Men gjenstand for analyse i denne oppgaven er en forskergruppe, som selv tok 

initiativ til formidling av egen forskning, ved hjelp av en profesjonell medieaktør – Atlantic 

Productions. Ida-forskerne kan derfor regnes som en mellomting mellom det Allern (1997) 

kaller profesjonelle kildeorganisasjoner som er preget av store aktører i næringsliv, offentlig 

liv og politikk med egne avdelinger og spesialister som tar seg av intern informasjon, og 

kilder som faller innunder kategorien andre kildeorganisasjoner som betegner organisasjoner 

og grupper som i noen tilfeller er aktive overfor mediene, men som ikke forvalter store 

ressurser og ikke har profesjonelt et PR-apparat rundt seg (Allern 1997: 44).  

2.2 Kulturforskjeller 
Tradisjonelt har forholdet mellom journalister og representanter fra vitenskapen vært preget 

av ulikt syn på hvordan vitenskap skal kommuniseres. Dette har blant annet sitt opphav i at 

publikasjon av en forskningsartikkel og av en journalistisk artikkel utgjør to forskjellige 

prosesser (Dunwoody 1986). Både innhold, oppbygging av artikkelen og tidsperspektivet er 

svært forskjellige i en journalistisk artikkel og en vitenskapelig artikkel (ibid.). Noen forskere 

gir uttrykk for at journalister kun leter etter det sensasjonelle i sin nyhetsjakt. Og at dette ofte 

går på bekostning av det de selv betrakter som vesentlig, i tillegg til at forbehold og 

presiseringer ikke inkluderes i artiklene (Ottosen 1988: 21, 19). Journalister anklager på sin 

side forskere for å ikke å ha interesse av å snakke med mediene (Sylwan 2006: 62), i tillegg til 

at de mangler en evne til å snakke slik at ”folk flest forstår” (Hornmoen 2003b). Historisk har 

forskere og journalister derfor ikke hatt en gjensidig forståelse for hverandres situasjoner 

(Dunwoody 1999: 75).  

 

Men dette har ifølge Dunwoody forandret seg (Dunwoody 1999: 75). Journalister har alltid 

hatt et behov for informasjonen forskere besitter. Nå ser en at forskere også er mer avhengige 

av synligheten journalistene kan skaffe til veie. Forskere ser verdien av publisitet for 

økonomisk støtte og innser at mediene er sosiale institusjoner som har en dagsordenfunksjon 

der de sender ut signaler om hva som er viktig (Dunwoody 1999: 74). Mediene har på den 

måten mulighet til å influere det opinionen er opptatt av (Allern 1996: 40).  

Resultatet er ifølge Dunwoody (1999) utvikling av en ”shared culture” (felles kultur).  
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Konseptet om en felles kultur ble utviklet av massemedieforskerne Jay Blumler og Michael 

Gurevitch (1981). De mener at en felles avhengighet mellom kilder og journalister oppfordrer 

til et forhold der begge parter har en felles forståelse for spillets regler, for eksempel hva som 

er riktig og rettferdig og hvilke verdier som utgjør en nyhet (Dunwoody 1999: 74). Det betyr 

at forskere nå i høyere grad forsøker å forstå hvordan journalistene arbeider og deltar i å skape 

populære bilder av forskningen (ibid.: 75). Dunwoody (1999) mener den felles avhengigheten 

mellom journalister og forskere kan være en fordel blant annet fordi felles regler kan gjøre 

arbeidet mer effektivt og uten misforståelser i journalistenes informasjonsinnhenting.  

 

Men til tross for tegn til, eller ønsket om, en felles kultur vil både journalister og forskere ha 

ønske om å bestemme reglene for dekningen av forskningen (Dunwoody 1999: 75). Stephen 

Hilgartners (1990) analyse viser at det eksisterer en tradisjonell maktrelasjon og et 

styrkeforhold mellom forskere som kilder og journalister i massemedienes 

forskningsjournalistikk. Og kampen mellom dem er ujevn. Hvilken versjon av ”virkeligheten” 

som overlever i tekstene – kilden eller journalistens – reflekterer ifølge Dunwoody (1999) til 

en viss grad fordelingen av makt dem imellom. 

2.3 Makt og relasjoner  
I denne oppgaven ser jeg på relasjonen mellom journalistene og forskerne som kilder i Ida-

saken. Som det er antydet, preges dette forholdet av et maktforhold. Uttrykket makt brukes 

om mange fenomener (Allern 1997: 13). Den kanskje mest kjente definisjonen av makt, er 

signert sosiologen Max Weber som knytter makt til muligheten en aktør har til å sette 

gjennom sin vilje i samfunnslivet, selv om andre deltakere skulle gjøre motstand (Weber 1971 

i ibid.). Denne definisjonen kan ifølge Allern (1997) tolkes som et relasjonelt begrep. Men 

makt innebærer også kontroll over verdier – som økonomiske ressurser og kontroll over 

kunnskap – som gir en gruppe, et individ eller en organisasjon mulighet til å få andre til å 

handle på tvers av sine egne ønsker og behov (Allern 1997: 14).  

 

Det finnes ikke gode etablerte begrep som gjør oss i stand til å operasjonalisere begrepet 

relasjoner slik at de er empirisk målbare (Broom m.fl. i Ihlen og Robstad 2004: 88). Allern 

(1997) skiller på sin side mellom fire hovedtyper relasjoner mellom kilder og redaksjoner, 

som ofte kombineres i praksis: Rettighetsrelasjoner, kommersielle markedsrelasjoner, 
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forhandlingsrelasjoner og uegennyttige relasjoner (Allern 1997: 45). Jeg vil gå nærmere inn 

på de to sistnevnte, fordi de anses som mest relevante i denne oppgaven. 

 

� Forhandlingsrelasjoner er basert på at journalist og kilde handler strategisk for å oppnå en 

fordel. Nyhetsredaksjoner har behov for informasjon for å produseres nyhetssaker, 

samtidig som kilder har behov for oppmerksomhet. Innenfor denne relasjonen finnes det 

ulike sanksjonsmuligheter: Journalister kan si nei til saker, mens kilden kan nekte å uttale 

seg. 

� Innenfor uegennyttige relasjoner har både journalist og kilde en forståelse for at 

publisering av en sak er i ”allmennhetens interesse” (ibid.). 

 

Det foregår en dragkamp mellom kilder og journalister om hvem som skal legge premissene 

for journalistikken – relasjonen mellom dem berører først og fremst makten over 

nyhetsmedienes prioritering og dagsorden: definisjonsmakten (Allern 1997: 69).  

 

Dunwoody (1999) hevder at journalister tradisjonelt har hatt mer behov for informasjon som 

forskere sitter på, enn forskere har hatt behov for publisiteten journalistene kan skaffe 

(Dunwoody 1999: 66). Det gjør at forskeren kan sette reglene for samhandlingen dem 

imellom. Journalister frykter ofte at forskere skal kutte kontakten med dem dersom de er 

kritiske mot forskningen deres. Det finnes flere eksempler på forskere som ikke ønsker 

kontakt med journalister eller unngår å gi opplysninger til journalister som ikke tilfredsstiller 

deres krav (ibid.: 65-66).  

 

Reinton (1984) mener det ofte kan være vanskelig for journalister å frigjøre seg fra kilden 

ettersom denne gjerne sitter på kunnskap journalisten ikke har (Reinton 1984: 118). Han 

bruker begrepet ”kildenes tyranni” når forholdet mellom kilde og journalist preges av at 

kilden har makt og styrer informasjonen på en vilkårlig måte ut fra egne interesser (Reinton 

1984: 31). Forskeren som kilde kan være en potensiell ”kildetyrann”, fordi journalisten i 

utgangspunktet mangler oversikt over stoffet som skal beskrives, og er avhengig av forskeren 

som informant (Ottosen 1988: 3). Ifølge Stocking har journalister som oftest liten innsikt i 

naturvitenskapene (Stocking 1999: 31), mens Ottosens undersøkelser viser til at det er stor 

grad av enighet mellom forskere og journalister om at journalister har for liten 

bakgrunnskunnskap (Ottosen 1988: 21).  
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Philip Schlesinger (1990) kritiserer medieanalyser for å legge ensidig vekt på elitekildenes 

strukturelle overtak og deres muligheter til å være en definisjonsmakt. Han mener forholdet 

kilde/redaksjon aldri er en enveiskommunikasjon der elitekildene alltid har overtaket 

(Schlesinger 1990: 76-82). Hornmoen (1999) understreker at det ikke trenger å være slik at 

forskeren tar styring over journalisten, og dermed hva som presenteres i det journalistiske 

produktet. Journalisten bestemmer selv hvilke kilder han skal bruke og hvordan 

kildematerialet skal tolkes og hvordan saken skal vinkles (Hornmoen 1999: 96-97). For 

eksempel sitter journalister på en definisjonsmakt og kan utøve makt ved å spille ulike kilder 

ut mot hverandre (Eide 1992: 126). Dessuten er det ofte slik at journalistene kan føle de har 

kontroll når en forskere gjerne vil ut i offentligheten med informasjon han sitter på (Ottosen 

1988: 6). Hvordan journalister selv kan kontrollere det journalistiske produktet, ligger blant 

annet i deres evne til granskende journalistikk. 

2.4 Journalistikkens ideal  
Hornmoen (2003b) mener at journalister tradisjonelt er blitt sett på som en ”oversetter” av det 

vitenskapelige språket, der deres oppgave har vært å popularisere – forenkle – forskerens 

vitenskapelige språk. Det har preget journalistikken på området (Hornmoen 2003b: 197).  

Men, som vi så i denne oppgavens innledning, ser Hornmoen (2003) en utvikling der 

journalistene går fra å se på seg selv som formidlere av vitenskapelig kunnskap til et ikke-

vitende publikum, til å forankre sin tilnærming i en generell journalistisk profesjonsforståelse 

der de betrakter seg selv som vaktbikkje eller den fjerde statsmakt (granskende overfor sine 

kilder). Dette kan gi andre mulige maktrelasjoner (Hornmoen 2003b: 197). Å oppfatte seg 

selv som en granskende innstans innebærer at journalister har et ønske om å utøve kritisk 

journalistikk. Men det finnes ingen helhetlig ”oppskrift” på hva kritisk journalistikk 

innebærer.   

 

Med en profesjonalisering av journalistyrket3 de siste tiårene, har presseorganisasjonene 

etablert en felles yrkesetikk, gjennom Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. 

Nyhetsmedienes antatte rolle som kritisk motmakt, er et hovedelement i pressens 

etikkplakater og ideologi. Et annet element er kravet om kildekritikk, både når det gjelder 

valget av kilder og at opplysninger som gis skal kontrolleres mot andre kilder eller annet 

kildemateriale: ”Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder” 

                                                 
3 En profesjonalisering innbærer blant annet at profesjonelle yrkesutøvere har økt, det samme har grad av 
arbeidsdeling og spesialisering blant journalister. Flere tar dessuten fagutdanning (Allern 1997: 19). 
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(Pressens faglige utvalg 09.08.06). I det følgende vil jeg gå gjennom en rekke normative 

oppfatninger om kritisk journalistikk, og spesielt journalistikk om forskning. Om dette er 

etterlevd i Ida-saken kommer jeg tilbake til i analysen av medienes dekning. 

 

Dersom journalister ønsker å granske forskere og forskningen kritisk, forutsetter det at de 

erkjenner at forskere har en maktposisjon i samfunnet, og at de som regel ikke er nøytrale 

(Hornmoen 1999: 17). En kritisk forskningsjournalist prøver å avmytologisere, utøve 

kildekritikk, forholde seg kritisk til alle som prøver å utnytte han for å promotere egen 

forskning, og trekker fram både verdifulle, svake og etisk problematiske sider av forskningen 

(ibid.). At en forskningsnyhet blir presentert i et vitenskapelig tidsskrift, gir ingen grunn til å 

forholde seg ukritisk til stoffet (ibid.: 93). Kritisk journalistikk om forskning bør innebære 

tolkning, bedømming, kontekstualisering og oversettelse – uten forenkling – av både den 

vitenskaplige prosessen og produktet (Sylwan 2006: 55). 

 

Forskningsjournalister skal gi publikum et grunnlag for å forstå forskning. Da holder det ikke 

at de rapporterer og informerer om forskningens resultater. Den må settes i kontekst (Russell 

2006: 47). Leserne må gis en bakgrunn slik at de kan forstå hvorfor saken eventuelt er viktig. 

Som journalist kan man ikke gå ut fra at alle vet hva som er gjort av tidligere forskning på et 

felt, eller hva som er skrevet om det før (Rogers 1999: 197). Leseren bør få kjennskap til 

hvilke tradisjoner, økonomiske betingelser eller ideologier som ligger til grunn for bestemte 

typer forskning. I tillegg bør journalisten synliggjøre sosiale, politiske og økonomiske 

konsekvenser av vitenskapelige aktiviteter (Hornmoen 1999: 17). Stocking (1999) mener at 

for mange forskningsjournalister overser historisk kontekst. De nevner ikke om forskningen 

de skriver om bygger på tidligere forskning, og refererer ikke til forskning som allerede 

eksisterer på feltet.  

 

Moderne journalistikk om forskning speiler journalistenes tidlige forsøk på å adoptere den 

vitenskapelige institusjonens objektivitet. Forskningens verdier – som nøytralitet – hadde på 

nittenhundretallet innvirkning på flere områder i samfunnet. Denne objektiviteten ble sett på 

som nødvendig for en forsvarlig presse (Nelkin 1995: 86). Men objektivitet i journalistikken 

blir ikke lenger i like stor grad akseptert som noe som lar seg gjennomføre i journalistikken. 

Fra 1960-tallet ble journalistenes ideal om objektivitet ifølge Gaye Tuchman (1972) kun sett 

på som et ”strategisk ritual”. Man innså at det var uunngåelig at subjektive oppfatninger ble 

en del av artiklene, snarere ble objektiviteten et strategisk middel journalistene gjemte seg bak 
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for ikke å måtte ta aleneansvar for sine artikler (Tuchman 1972 i Nelkin 1995: 87-88). Vær 

Varsom-plakaten inneholder i dag ingenting om objektivitet. Det er opplest og vedtatt at 

journalistikk bygger på utvalg, vinkling, tolkning og kategorisering. En journalist må alltid 

skildre verden fra et bestemt perspektiv (Allern 2001: 49).  

 

Selv om journalisten er med på å konstruere virkeligheten, består tanken om at journalister 

skal nærme seg idealet om nøytralitet og upartiskhet (unbias) i rapporteringen ved å balansere 

ulike synspunkt og presentere alle sider rettferdig (Nelkin 1995: 84). En journalist som har 

problemer med å avgjøre om en kilde snakker sant eller om forskningen er sikker eller 

usikker, ender som regel med å prøve å gjengi hva forskerne sier så nøyaktig som mulig, eller 

presentere flere synspunkt og dermed skape balanse i artiklene. Men med denne strategien 

unngår imidlertid journalisten å forholde seg analytisk til kildenes materiale (Dunwoody 

1999: 71), og ender ofte opp med å kun inkludere konkurrerende syn i artikkelen uten å 

begrunne disse noe videre (ibid.: 73). Journalister bør unngå ”duellerende” eksperter – en 

polarisering av debatten der kun to sider av en sak blir kjent – og heller få fram hvorvidt det er 

konsensus om forskningen. Og om det ikke er det: I hvilken grad framstår forskningen som 

sikker? (Russell 2006: 47). Ettersom forskningen aldri kan bli sikker, men preges av 

usikkerhet, bør det være et mål å formidle dette (Stocking 1999: 23). 

2.4.1 Kildekritikk 

Gans (1980) mener en av journalistens viktigste oppgaver er valg av kilder. Begrepet 

kildekritikk antyder hva slags holdning man bør ha til kildene og kildematerialet de gir. 

Representanter for mediene bør stille kritiske spørsmål til det en kilde ytrer for å finne ut om 

det er sant og holdbart: ”rapporter, ikke repeter” (Gans 1980: 40). Journalisten bør dessuten 

være bevisst og holde avstand til kildene for å unngå å bli påvirket av deres tanker og 

interesser. Ingen kilder forteller noe helt objektivt, helt upartisk, helt nøytralt. Enhver kilde 

har en interesse, hensikt, et engasjement, en politisk eller sosial posisjon som påvirker 

kildematerialet (Hornmoen 1999: 15). Journalisten bør være profesjonelt mistenksom overfor 

kildene, nettopp fordi de har sine interesser å ivareta, som ikke alltid er like lett å oppdage 

(Raaum 1986: 56). I Hornmoens undersøkelse (2003) viser det seg at amerikanske 

forskningsjournalister oppfatter forskningen som mer markedsorientert enn tidligere. Av den 

grunn er det et ønske om å skjerpe kildekritikken og vise større skepsis mot tilsynelatende 

nøytralitet i forskerkildens svar.  
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Fossum og Meyer (2008) mener det er viktig med både representativitet, pålitelighet og 

troverdighet i kildevalget. Målet for en journalist må være å sikre en adekvat representasjon 

av de mulige kildene, at fenomenet blir allsidig belyst og at ingen observasjoner utelukkes. 

Opplysningene i kildematerialet må være holdbare og stemme med virkeligheten. Kilden er 

troverdig dersom personen som presenterer kildematerialet, opptrer på en måte som gjør at vi 

tror på han (Fossum og Meyer 2008: 60-62).  

 

For Friedman (1968) er god journalistikk om forskning kjennetegnet ved bruk av flere kilder. 

Men ofte ender det med at journalister – spesielt allroundreportere som skriver om forskning 

– kun bruker én eller to kilder. Dette kommer blant annet av at de ikke vet hvor de skal skaffe 

seg informasjon (Friedman 1986: 28). Også i norsk forskningsjournalistikk ser man en 

tendens til å stole på kun én muntlig kilde (Eide og Ottosen 1994). Nelkin (1995) viser til 

manglende spesialisering og redsel for å miste tilgang til kildene som en årsak til bruk av få 

kilder. Hornmoen (1999) understreker at journalister må bli flinkere til å ta i bruk flere kilder 

og selv avgjøre hvilke kilder dette skal være (Hornmoen 1999: 96). Hvis journalisten ønsker å 

sette et kritisk søkelys på forskerens arbeid, er journalisten avhengig av andre kilder, som 

også har innsyn i forskernes arbeid/fagområde (Ottosen 1988: 3). 

2.4.2 Flerstemmighet ved usikkerhet 

På tross av at Dunwoody (1999) mener forskerne sitter på mye av kontrollen over hva slags 

innhold som blir formidlet i mediene, kan styring over utformingen av artiklene og 

presentasjon av forskning skifte når forskningen er ny, kontroversiell eller usikker 

(Dunwoody 1999: 60). Antakelsen er at journalisten da ikke tar enkeltforskeres autoritet for 

gitt, men benytter flere kilder i artiklene slik at ulike syn på forskningen kommer fram (ibid.: 

69). Det åpner opp for multiperspektivitet i omtalen av forskningen (Hornmoen 2010). Jeg vil 

forklare dette nærmere her. 

 

Når en forsker har kommet fram til det han mener er nye funn, vil han prøve å sikre 

gjennomslag ved at hans forståelse kommer til uttrykk i offentligheten. Samtidig vil påstanden 

om at forskeren har kommet fram til nye resultater tenne en varsellampe hos journalisten, som 

da vil søke flere stemmer til sine artikler for å bekrefte eller reagere på den nye forskningen 

(Dunwoody 1999: 66-67). Flere stemmer vil ikke bare si bruk av flere forskerkilder i 

artiklene, men at det også gis rom for ulike fortolkninger og oppfatninger av hvilke sosiale 

konsekvenser bestemte typer forskning antas å kunne ha (Hornmoen 2010). Det vil bli 
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betraktet som mer kritisk journalistikk om forskning dersom den også trekker inn uenigheter 

og usikkerhet på feltet som omtales og gir rom for andre enn forskernes egne stemmer (ibid.).  

 

Samtidig som det er et mål for journalister som skriver om forskning å nærme seg området 

mer kritisk, kan ulike forhold som manglende redaksjonelle ressurser, vilje til å satse på en 

mer granskende journalistikk, redsel for å miste tilgang til det de oppfatter som autoritative 

kilder, konkurransehensyn, osv. påvirke dette (Hornmoen 2003b: 198).  

2.5 Medielogikk 
Brian McNair (1998) tilnærmer seg journalistikken sosiologisk og ser at både organisatoriske 

faktorer, økonomi og teknologiske rammer har innvirkning på journalistikken. Hvordan 

mediene ”tenker” er et viktig spørsmål for å forstå deres handlinger, maktutøvelse og relasjon 

til andre, blant annet deres kilder (Asp 1990: 9). Medienes medielogikk spiller inn på hva som 

styrer journalister og hva de skriver om (Altheide og Snow 1979). I den redaksjonelle 

arbeidsprosessen påvirkes journalistene av tre ”styringsfelt” som til sammen utgjør 

medielogikken (Asp 1990: 8): Marked, ideologi og normsystem. 

 

Marked: Journalistens forestillinger om hva publikum ønsker seg av nyheter. En hendelse 

blir en nyhet ut fra en bedømming av hendelsens nyhetsverdi for publikum. Hva som er 

aktuelt, relevant eller sensasjonelt og hvem som har offentlig interesse, påvirkes ikke bare av 

ideer om hva som er god journalistikk, men også av økonomiske vurderinger og strategier 

(Allern 2001: 70). Rammer og begrensninger i journalistikken utgjøres derfor blant annet av 

tidsfrister, plassbegrensninger, antakelser om hva publikum vil ha, konkurransepress og 

tilgang til kilder (Hornmoen 2003: 60). 

 

Medier må alltid ta hensyn til sitt publikum. Friedman (1999) mener det er viktig å vite at jo 

flere tekniske detaljer rundt forskningen en journalist inkluderer i artikkelen sin, desto mer 

krymper hans publikum. En publikasjon når flere folk jo mer forståelig den er (Friedman 

1986: 19). En leser av forskning.no har nok andre forventninger til for eksempel hvor mange 

vitenskapelige detaljer en artikkel inneholder på den nettavisen framfor en artikkel på VG 

Nett. Dessuten fungerer medienes format (tabloidformat eller ikke, formidler av 

forskningsstoff eller ikke) som en guide til hvordan de skal presentere stoffet sitt. De følger en 

viss logikk både i grammatisk oppbygging av språket og hvordan innholdet defineres (Asp 

1990: 9). På den måten har publikum en viss forventning til hva de vil finne ut fra om de leser 



 17 

for eksempel Aftenposten, forskning.no eller VG. Publikum og mediene deler en logikk for å 

forstå et fenomen (Altheide og Snow 1979: 22-24). Stocking (1999) poengterer også at det er 

forskjell fra medium til medium på hvor sikker forskningen framstår, på grunn av ulike 

forventninger til publikums kunnskapsnivå og interesser (Stocking 1999: 34). 

 

En artikkel om forskningsstoff konkurrerer med andre typer artikler om spalteplass i en avis. 

Hvorvidt en redaktør velger forskningshistorien kommer blant annet an på om den har en 

slagkraftig tittel (Hornmoen 1999: 19), om det finnes et godt bilde og om historien er 

oppsiktsvekkende nok. Nelkin (1995) mener det stadige fokuset på det dramatiske i dekningen 

av forskning skyldes konkurransesituasjonen mediene er i. En stadig søken etter dramatiske 

historier påvirker nyhetsarbeidet – det oppstår et fokus på ”breaking news” (Nelkin 1995: 

105). Dette kan nok speile at forskningsjournalister har tendens til å overdrive betydningen av 

forskningsfunn, og forenkle store deler av til tider komplekst materiale (Glynn og Tims 1982: 

126). ”Revolusjonerende funn” er mer spennende enn ”nylige funn”, og kontroverser er mer 

nyhetsverdige enn hendelser som skjer ofte. Også fokus på drama, det avvikende og det 

unormale viser hvordan forskningsjournalister streber etter å gjøre sine nyheter mer 

underholdende for å selge til publikum (Nelkin 1995: 113-117). I Jeanne Fahnestocks (1993) 

retoriske analyse av forskningsjournalistikk finner hun at journalister må tilpasse de 

populærvitenskapelige artiklene til sitt publikum, og den nye forskningen derfor ofte framstår 

som epideiktisk (lovprisende) i formen (Fahnestock 1993: 20). 

 

Ideologi: Nyhetsprosessen blir styrt av journalistenes forestilling om hva publikum bør ha av 

nyheter. Det kan handle om utdanningsidealet om hva som er ”bra og nyttig” for publikum.  

 

Normsystemet omgir medienes virksomhet på ulike nivå. Det kan være grunnregler av 

konstitusjonell natur, ”spilleregler” som saklighet og upartiskhet (dette er beskrevet under 

avsnitt 2.4: ”Journalistikkens ideal”), i tillegg til yrkesregler, som nyhetskriterier.  

 

Nyhetskriterier sier noe om hvorfor en nyhet blir en nyhet. De kjennetegner begivenheter som 

omtales, regnes som et viktig redskap for å legitimere en den journalistiske praksis og bidrar 

til å fange oppmerksomheten til leseren. Forskningsstoffet behandles i prinsippet på lik linje 

med annet stoff, så jakten på saker som oppfyller nyhetskriteriene gjelder også dette territoriet 

(Ottosen 1988: 31). Noen av nyhetskriteriene som kan trekkes fram er Identifikasjon, 

forenkling og sensasjon, i tillegg til ferskhet og eksklusivitet (Østgaard 1965: 45). Øyvind 
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Ihlens undersøkelse av hvordan aviser behandler forskningsstoff formidlet av Norges 

forskningsråd, viser at saksforhold som kan konkretiseres og personifiseres får størst oppslag 

(Ihlen 1995). Det finnes mye ”godt stoff” i forskningsmiljøene. Forskningens særtrekk gjør at 

den har et potensial til å tilfredsstille medienes krav til en nyhet4. Blant annet kjennetegnes 

god forskning av at man forsker på noe det ikke har vært forsker på før, og finner noe som 

ikke tidligere har vært kjent. Dermed har den nyhetsverdi ettersom den vil være ukjent for de 

aller fleste leserne (Hornmoen 1999: 18). Det er viktig å merke seg at hendeler blir nyheter 

også selv uten at noen av disse kriteriene er representert (Hågvar 2007: 49). 

2.5.1 Medialisering  

Kent Asp (1990) mener grupper som klarer å tilpasse seg de medielogiske tankemønstrene og 

arbeidslogikkene har en fordel i kampen om medienes oppmerksomhet, og i forlengelse av det 

– publikums oppmerksomhet (Asp 1990: 9). Det er altså en antakelse om at de som vil slippe 

til i media må benytte de samme teknikker som media bruker for å fange oppmerksomhet 

(Hernes 1978 i Eide 1992: 126). Ifølge Asp (1990) utøver mediene makt gjennom sin 

eksistens. Det faktum at noen (spesielt makthavere) overveier på hvilken måte mediene vil 

reagerer på, vil nødvendigvis påvirke deres handlinger (Asp 1990: 8). At grupper tilpasser seg 

mediene kan omtales som medialisering. For eksempel betegner begrepet politikkens 

medialisering hvordan de politiske aktørene og institusjonene påvirkes av og tilpasser seg 

endringer i mediene for å få oppmerksomhet (ibid.). Medienes makt ligger i at det moderne 

mediesamfunnet kjennetegnes ved overskudd på informasjon og et underskudd på 

oppmerksomhet (Hernes 1977 i ibid.).  

 

McNair (1998) peker på at strategier fra sosiale aktører overfor mediene som ønsker å få sine 

syn eller sitt virke presentert på en så fordelaktig måte som mulig i mediene, har innvirkning 

på journalistikken. Han er derfor opptatt av kildenes strategier for å forstå samtidig 

journalistikk5. Kildenes aktivitet blir primært betraktet som ”public relations” eller PR-arbeid. 

Slikt arbeid kan ses på som forsøk på styring av relasjoner mellom instanser og mediene 

(Hornmoen 1999: 50).  

 

                                                 
4 Nyheter er informasjon som er overført fra kilder til publikum der journalister oppsummerer, raffinerer og 
tilrettelegger informasjonen for deres publikum (Gans 1980: 80). 
5 Også Gans (1980) og Schlesinger (1990) mener det er viktig med fokus på kildenes strategier for å forstå hva 
som er med på å forme journalistikken.  
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2.6 Popularisering av vitenskapen 
Noen forskere har vært opptatt av å ta avstand fra journalistikk, og dens popularisering av 

vitenskapen. ”Populærvitenskap”, ”forskningsformidling” eller ”forskningsjournalistikk” blir 

sett på som en aktivitet utenfor den ”ordentlige vitenskapen” (Hornmoen 2007: 43). 

Popularisering blir betraktet som annenrangs aktivitet (Whitley 1985: 3), blant annet fordi det 

er en ekstern prosess som krever andre ferdigheter enn kunnskapsproduksjon (Bunders og 

Whitley 1985: 61). I mye tradisjonell litteratur om popularisering finner vi en lineær 

kommunikasjonsmodell der kommunikasjon av vitenskap betraktes som en spredning av 

vitenskapelig informasjon til et ikke-informert publikum – med forskere som sendere og 

publikum som mottakere (Hornmoen 2007: 44). Innenfor dette synet betraktes forskere som 

produsenter av ”sannheten”, som oppfattes som ”genuin” og ”ren”, og at denne sannheten blir 

”oversatt” og ”popularisert” til et forståelig språk slik at kunnskapen kan spres til ikke-

informerte mottakere (Whitley 1985: 6). Journalister blir i en slik modell sett på som et 

formidlingsledd som forskningen filtreres gjennom (Hornmoen 2007: 44). Popularisering er 

på den måten en ”forurensing” og ”forvrengning” av kunnskap (Hilgartner 1990: 519). Og 

ofte er det mediene som blir beskyldt for å overforenkle forskningen og å presentere 

foreløpige (tentative) påstander som sikre fakta (Hilgartner 1990: 531). 

 

Flere forskere innenfor et vitenskapssosiologisk perspektiv har tatt et oppgjør med denne 

forståelsen (Hornmoen 2007: 44), som er forankret i en idealisert forestilling om at ren og 

genuin kunnskap står i kontrast til den populariserte kunnskapen (Hornmoen 2003: 54).  

Whitley (1985) og Hilgartner (1990) anklager dette synet på popularisering for å være for 

snevert. Blant annet viser popularisert vitenskap tilbake på forskningsprosessen der forskere 

får innsikt i andre forskningsfelt enn deres egne gjennom populære framstillinger, og 

popularisering er en måte for forskerne å utveksle kunnskap på (Hilgartner 1990). Whitley og 

Hilgartner mener derfor at det er mer holdbart å betrakte popularisering som en utvidelse av 

prosessen for vitenskaplig kunnskapsproduksjon (Hornmoen 2003: 55).  

 

Selv om forskere ikke har vært interessert i offentlig synlighet, har dette synet har endret seg 

(Nelkin 1995: 135). Sylwan (2006) argumenterer for at forskere er på vei fra ”peer6 til 

public”. Altså fra kun å være avhengig av støtte fra forskermiljøet til også å måtte få offentlig 

anerkjennelse (Sylwan 2006: 62).   

                                                 
6 Peer kommer fra begrepet peer review – på norsk fagfellevurdering – som er en måte å kvalitetssikre 
publikasjoner, som vitenskapelige artikler.   
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2.7 Forskningens public relations  
Behovet for å forme journalistikken har økt blant makthavere og andre meningsbærere i takt 

med journalistikkens viktighet. Dunwoody (1999) har sett en tendens til at maktbalansen 

mellom kilder og journalister har begynt å forandre seg ettersom forskere ser verdien av 

publisitet7. Formidling er blitt et strategisk middel for å oppnå legitimitet og forskningsstøtte 

– og den vitenskapelige institusjonen har som målsetning å påvirke forskningsjournalistikken 

gjennom ulike formidlingsstrategier (Hornmoen 1999: 14). Siden 1960-tallet har ulike 

forskningsinstitusjoner og –organisasjoner økt sine public relations-aktiviteter (ibid.:128). 

Public relations, eller informasjon og samfunnskontakt (Ihlen og Robstad 2004), kan tolkes 

som planlegging, utføring og evaluering av en organisasjons kommunikasjon både med 

interne og eksterne omgivelser, som har innvirkning på hvordan en organisasjon skal nå sine 

mål (Grunig 1992: 4). Denne definisjonen legger vekt på at det er de som kan påvirke 

organisasjonen man ønsker å kommunisere med. 

 

Også enkeltforskere forsøker å tiltrekke seg pressens oppmerksomhet. Nelkin (1995) 

eksemplifiserer dette med hvordan genforskere tok i bruk retoriske ord og uttrykk for å 

tiltrekke seg pressen: ”They descibe the genome [en organismes arvemessige informasjon, 

forfatters anmerkning] as a ”bible”, a ”medical crystal ball”, a ”blueprint of life”” (Nelkin 

1995: 129-130).  

 

Hvordan forskere tar i bruk språket for å nå gjennom med sin forskning, handler om selve 

innholdet i formidlingsprosessen: Tekstene formidlerne produserer (Ihlen og Robstad 2004: 

28). Når jeg i analysen vil se nærmere på forskernes lanseringsspråk i Ida-saken, tar jeg i bruk 

et retorisk perspektiv for å undersøke deres PR-strategi8. Public relations dreier seg her mer 

om påvirkning ved bruk av språk og symboler enn den strategiske prosessen rundt 

kommunikasjonen (Ihlen og Robstad 2004: 14). Innen det retoriske perspektivet studerer en 

kommunikasjon som symbolsk adferd som skaper og virker i forholdet mellom organisasjoner 

og publikum (Toth og Heath 1992: 4).  

 

En retor (en taler eller skribent) er ifølge den retoriske teorien en som forsøker både å 

overbevise og overtale. I retorikken regner en påvirkning som en legitim aktivitet (Ihlen og 

                                                 
7 Men som alle andre kilder med høy status, mener fortsatt forskerne at den eneste måten å se vitenskapen på, er 
gjennom deres øyne (Dunwoody 1999: 66).  
8 Studier av en organisasjons PR-strategier kan gjøres på bakgrunn av et systemperspektiv, et kritisk perspektiv 
eller et retorisk perspektiv (Toth og Heath 1992: 3)  
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Robstad 2004: 115). Forskerne i Ida-saken ønsket medieomtale av fossilet de hadde funnet og 

forsket på i to år. De ville påvirke journalister i aviser, radio, og tv-kanaler over hele verden 

til å rapportere om dem. En som vil overtale eller overbevise, er avhengig av å framstå som 

troverdig, en som folk kan stole på. Ethos har med talerens karakter å gjøre (Ihlen og Robstad 

2004: 125). Det er flere måter å oppnå troverdighet på. En pålitelig formidler framstår som 

objektiv, en som verken forvrenger eller manipulerer budskapet (Waldahl 1999: 175). 

Dessuten bør han framstå som intelligent og kunnskapsrik, med god moralsk karakter og han 

bør gi den han kommuniserer med nok bakgrunn slik at temaet blir forståelig (Ihlen og 

Robstad 2004: 125).  

 

Kilder har ulike virkemidler for å forsøke å påvirke hvilke saker journalister velger. Det kan 

være pressemeldinger– som ofte blir profesjonelt og ”journalistisk” tilrettelagt (Hornmoen 

1999: 51) – pressekonferanser, nyhetsbrev eller personlige kontakter (Dunwoody 1999: 63). 

Dette er strategiske midler som forskerne rår over i sitt møte med mediene, og formålet med 

slike informasjonssubsidier9 er ofte å senke nyhetsterskelen, slik at organisasjonens nyhetssak 

lettere får gjennomslag i mediene (Allern 2001: 64). Pressemeldinger blir aktivt tatt i bruk for 

å skape blest omkring hendelser eller vitenskapelige funn og blir gjerne sendt til redaksjoner 

eller enkeltjournalister før en begivenhet eller lignende slik at de får tid til å forberede 

eventuelle oppslag. Mange pressemeldinger har en sperrefrist som setter en felles frist for alle 

redaksjoner for når man kan gå ut med nyheten (Hornmoen 1999: 106). Dunwoody ser tegn til 

at forskerne sitter på kontrollen blant annet gjennom deres bruk av sperrefrister. Ofte 

inneholder også vitenskapelige publikasjoner en sperrefrist, noe journalistene later til å ta for 

gitt (Dunwoody 1999: 76).  

 

Å tilby pressen bestemte nyheter kan fungere som et vern mot journalister som graver for 

mye. Dessuten kan det føre til at massemediene i stedet for egen research fungerer som 

kildenes lojale formidlere, der det som oftest blir brukt énkilde-journalistikk (Allern 1996: 

149). Flere journalister er bekymret over promoveringen som foregår blant forskere, dersom 

denne går på bekostning av objektiviteten de forventer å finne hos forskerkildene (Nelkin 

1995: 134-135). Likevel er det en tendens til at journalister stoler på forskere som kilder, og 

skiller dem markant fra for eksempel politikere: 

                                                 
9 Informasjonssubsidier er en form for subsidiering av informasjonsinnhenting knyttet til erkjennelsen om at 
informasjonsinnhenting representerer kostnader (Allern 1997: 72). Motsetningen – informasjonshindre – er 
hemmelighold hvor en vil hindre offentlig innsyn (Allern 1996: 147).  
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When you talk to a scientist, you’re talking to a fellow who is usually going to give you the 
straight facts. (…) When you talk to a politician, he is not worried about accuracy or truth (…). 
He’ll stretch the truth” (Nelkin 1995: 142).  

 

Når tiden er kort og informasjonen er kompleks og preget av usikkerhet, stoler reportere ofte 

på pressemeldinger, pressekonferanser og annet ferdig informasjon. De adopterer også gjerne 

språket og innholdet i meldingene. Og selv om de føler seg manipulert, innrømmer 

journalister at de er avhengige av pressemeldingene (Nelkin 1995: 121). Dessuten har 

journalister tendens til å velge hva de skal skrive om ut fra det som er tilgjenglig, framfor å 

finne på egne saker (Dunwoody 1999: 63).  

 

Ofte fører økende mediestrategisk raffinement på kildesiden til at journalisten føler seg brukt 

(Eide 1992: 135). Den profesjonsideologiske opprustningen av journalistikken kan her virke 

som en motstrategi. En journalist kan markere at han tar avstand fra kildene ved for eksempel 

å avsløre kildenes mediestrategier og å omtale saker som mediebegivenheter. Dette kan ta 

form av en slags metareportasje, en mediedekning som tar opp mediedekningen. At 

journalisten ”går bak” nyhetene kan være et uttrykk for at journalisten ikke vil være med på 

kildenes premisser (Eide 1992: 135). Problemet ved slike distanserende virkemidler er at de 

ofte brukes som lettvinte løsninger, som signaler om uavhengighet, snarere enn som resultat 

av virkelig kritisk og uavhengig journalistikk (ibid.).  

 

Den vitenskapelige institusjonen rommer ulike fagtradisjoner og disipliner med forskjellige 

syn på vitenskapelig aktivitet. Strategiene overfor mediene vil derfor også variere. Men 

likevel mener Hornmoen (2003b) å kunne se en type holdning til popularisering som krysser 

de ulike disiplinene (Hornmoen 2003b).  

2.8 Popularisering som strategi 
Selv om vitenskapen er mer bevisst på et legitimeringsbehov enn tidligere, dominerer likevel 

et syn på popularisering som kunnskapsopplysning i forskningsfellesskapet. Noe av grunnen 

til det kan være at det tjener som et politisk redskap for forskerne. Ved å etablere at 

popularisert kunnskap er en ikke fullverdig, ”tilsmusset” kunnskap, idealiseres vitenskapelig 

kunnskap som høyverdig og framstår som forskernes eksklusive område. Andre kan bare 

tilegne seg forenklede presentasjoner av vitenskap. På den måten avskjermes forskeres 

kunnskapsmessige autoritet mot kritikk utenfra (Hornmoen 2007: 44). 
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Green (1985) demonstrerer gjennom historien om XYY-syndromet10 fra genetikken hvordan 

forskere kan bruke popularisering til sin fordel. Forskere innenfor dette feltet mener at deres 

vitenskapelige arbeid er ødelagt på grunn av medienes sensasjonalisering der de har 

overdrevet betydningen av kromosonet for å tilpasse historiene til medieformatet. XYY-

mannen blir gjerne framstilt som den ”gale mannen” og denne gjentakende omtalen har ført til 

en populær myte. Det populære bildet av XYY er falskt, men det er ikke på grunn av medias 

popularisering alene, men også forskeres strategi. I noen tilfeller viste det seg nemlig at 

forskerne brukte intervjuer med journalister til å presentere deres mer ”kreative”, ikke 

empiriske tolkninger og spekulasjoner. Selv om enkelte forskere i ettertid påpekte at de 

spekulerte, er det vanskelig for leserne å forstå at ledende forskere presenterte ideer som var 

feil, misledende eller irrelevante. Green mener at vitenskapsinstitusjonen skaper en 

”sensasjonaliseringsmodell” der media blir sett på som den dårlige parten (med korrupte 

kommersielle interesser), og forskningsinstitusjonen som den gode (med rene 

kunnskapsinteresser). Dette kan fungere som en ressurs for forskerne i situasjoner hvor 

forskningens ekspertiske eller autonomi blir satt spørsmålstegn ved (Green 1985: 140-158).  

 

Som Hilgartner (1990) påpeker kan forskere justere sin retorikk avhengig av hvilken 

sammenheng de opererer i. Innad i forskermiljøene kan forskerne framstille vitenskaplig 

usikkerhet som uløselig, mens de utad i mediene vil kunne tjene på å utale seg mer sikkert om 

forskningen. Forskere blir anklaget for å ta færre forbehold i møte med mediene, og fremstille 

forskningen som mer sikker enn den er (Stocking 1999: 38): ”Indeed, scientists sometimes 

offer fewer caveats than journalists do” (ibid.).  

 

Før vi går i gang med analyse for å se hvorvidt teorien som er gjennomgått her er 

gjenkjennbar i Ida-saken, skal vi se nærmere på oppgavens metode for analyse.  

 

 

 

                                                 
10 XYY-syndrom er en genetisk mutasjon der en mann har en ekstra versjon av Y-syndromet, og er mer utsatt for 
lærevansker og utvikler gjerne språkkunnskaper sent (Wikipedia 10.02.10) 
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3. Metode og utvalg 
I denne delen vil jeg redegjøre for mine metodevalg i oppgaven, samt begrunne avgrensing 

for prosjektet. For best å svare på hvordan relasjonen mellom journalistene og forskerne som 

kilder framstår i Ida-saken, har jeg benyttet meg av både kvantitativ innholdsanalyse, 

kvalitativ analyse av tekst og kvalitative intervjuer. Den kvalitative tekstanalysen er 

bærebjelken i analysen. Den skal gi innsikt i hvordan forskernes PR-strategi forløp seg og 

hvordan VG, VG Nett, Aftenposten og forskning.no dekket saken, med hovedfokus på 

medienes dekning. Kvantitativ innholdsanalyse er valgt for å tallfeste kildebruk, vinkling, Ida-

forskernes synlighet i artiklene og bruk av andre kilder i artiklene. Kvalitative intervjuer med 

Ida-forsker Jørn Hurum og to sentrale journalister er utført for en dypere forståelse av saken 

og relasjonen – hvorfor er et sentralt spørsmål her. Av hensyn til rammene for en 

masteroppgave vil ikke mottakerne eller leserne av nyhetssakene bli studert i denne oppgaven. 

Likevel kan det være nyttig å være klar over at publikum tolker og rekonfigurerer 

informasjonen de får gjennom mediene.  

3.1 Casestudie med metodetriangulering  
En casestudie er en empirisk studie som gir dybdekunnskap om et fenomen (Yin 2009: 18). 

Robert Yin (2009) poengterer at det er verdifullt å benytte seg av flere 

metoder/framgangsmåter for datainnsamling når en gjennomfører en casestudie, fordi 

potensielle problemer med å skape validitet (datas relevans for problemstillingen) kan løses 

ved at flere informasjonskilder tilbyr flere mål på det samme fenomenet (ibid.: 116). Jeg har 

derfor valgt å bruke metodetriangulering, der fakta om casen som studeres, støttes av mer enn 

én kilde til informasjon (ibid.). Denne studien er altså en nærstudie av en sak som utspilte seg 

i mediene. Den er en unik sak med tanke på at noe helt identisk ikke vil skje igjen, noe som 

tilsynelatende gjør det umulig å generalisere ut fra denne casen. Men med dens egenskaper, 

forklaringer og drivkrefter kan casen være relevant i liknende saker (Østbye m.fl. 2002: 244).  

 

Det er vanlig å skille mellom kvalitativ og kvantitativ metode. Kvantitativ innholdsanalyse 

søker en systematisk og objektiv beskrivelse av innholdet i et budskap (Østbye m.fl. 2002: 

215), mens viktige elementer for kvalitative data er begreper, kategorier og typologier, uten 

systematisk bruk av tall. Det er teksten som er sentral og grunnlaget for analyse (Repstad 

1993: 10), og kvalitative analyser blir derfor ofte kalt tekstanalyse. Det er nettopp gjennom 

tekstene mediene utøver sin makt, påvirker holdninger og formidler kunnskap (Østbye m.fl. 

2002: 58). Ettersom datamengden kan bli uhåndterlig og prosjektet tidkrevende (Repstad 
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1993: 20), er den kvantitative delen tillagt betydelig mindre vekt enn den kvalitative 

analysedelen i oppgaven. Fordelen ved først å gjøre en kvantitativ innholdsanalyse, og 

deretter gjennomføre en kvalitativ analyse, er at man får et innblikk i representativiteten til 

tekstene før man går i dybden (Østbye m.fl. 2002: 273). Gjennom hele prosessen med å skrive 

oppgaven pendlet jeg mellom datainnsamlingen og analysen, og både datagrunnlaget og 

undersøkelsesopplegget ble stadig overveid.  

3.2 Utvalg og avgrensing  
Aftenposten, VG, VG Nett og forskning.no ble valgt ut fordi de representerer landets største 

medier og er mest toneangivende innenfor sitt felt i Norge. Aftenpostens morgenutgave er 

landets nest største etter VG11, mens VG Nett er landets mest besøkte nettsted og nettavis. 

Forskning.no er Nordens største nettbaserte kanal av formidling fra norsk og internasjonal 

forskning. Nettavisen er uavhengig og følger Redaktørplakaten (forskning.no 15.02.10). 

Felles for de fire mediene er at journalistikken praktiseres av journalister som er 

organisatorisk ”uavhengige” av kildene de benytter seg av eller skriver om. De representerer 

et spenn i type medier, kanskje spesielt når det kommer til dekningsområdet forskning. VG 

har en egen journalist som kun dekker forskning. Han skrev også om Ida-saken, men kom på 

banen først en stund etter at fossilet for første gang var blitt presentert. Verken VG Nett eller 

Aftenposten har journalister som kun dekker forskning (Aftenposten har derimot en journalist 

som fast skriver om klima- og miljøspørsmål), mens forskning.no har forskningsjournalistikk 

som spesialområde.  

 

De fire mediene er ulike også i formatet. Både VG og Aftenposten har tabloidformat. VG 

skiller seg spesielt ut som en løssalgsavis med en presentasjonsform og journalistikk der 

språklige, billedlige og typografiske virkemidler sammen presenterer budskap (Allern 2001: 

30). Aftenposten har ikke samme type visuellverbale uttrykk, men har snarere innført et 

”moderne design” (ibid.: 31). Forskning.no er en nettavis der artiklene ofte inneholder mer 

tekst, med færre visuelle virkemidler. Nettopp på grunn av de fire medienes ulikhet var det 

naturlig med en sammenligning av deres dekning av saken underveis i analysen. 

 

Grunnen til at VG og VG Nett er adskilt som to ulike medier, er at de i stor grad opererte 

uavhengig av hverandre i Ida-saken og tydelig framsto som to ulike redaksjoner med egne 

                                                 
11 Aftenposten gikk første kvartal 2010 forbi VG i opplag og regnes som Norges største avis. Men på det 
tidspunkt jeg gjennomførte analysene var VG fremdeles større enn Aftenposten.  
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journalister og vinklinger på sakene. En artikkel som sto på trykk i papiravisen, ble heller ikke 

lagt ut på nett og omvendt. Aftenposten på nett og avisens papirutgave er ikke adskilt på 

samme måte. Her er målet mest mulig samarbeid mellom papir- og nettutgaven, der 

redaksjonen er organisert og innredet for å få dette til, ifølge klubbleder Gunnar Kagge 

(Kagge 08.03.10)12. Aftenposten har en regel om at klare egennyheter blir styrt mot papir, 

uavhengig av hvilken redaksjon som graver dem opp. Men ellers blir løpende fellesnyheter 

dekket dels av nettjournalister og dels av papirjournalister (ibid.) 

 

Siden analysen skal bidra til å belyse medienes dekning av Ida-saken, er det først og fremst 

nyhetsartiklene som ble analysert i oppgaven. Det betyr at artikler eller tekster innen sjangrer 

som feature, lengre reportasjer, kronikker, lederartikler og kommentarer ikke er tatt med i 

analysen. Nyhetsjournalistikk omfatter sjangrer som nyhetsmeldingen (inkluderer 

nyhetsreferat, nyhetsintervjuet, nyhetsnotisen), nyhetsreportasjen og den aktuelle 

bakgrunnsartikkelen (som utdyper nyhetene) (Allern 2001: 101). Ikke alle saker var like 

hensiktsmessig å inkludere i analysen. Dette gjelder artikler som kun indirekte handler om 

fossilet, for eksempel en artikkel der barn snakker om dinosaurer og fossilet blir nevn. Også 

omtale av forsker Jørn Hurum som ”gjest” i den faste jobbspalten i Aftenposten ble utelatt. 

Jeg utelot også artikler der medieforskere kritiserer journalistikken i Ida-saken, ettersom jeg 

med denne oppgaven ønsker å finne ut hvordan journalistikken i saken var. Artikler som 

handler om at Universitetet i Oslo i utgangspunktet ikke ville kjøpe Ida, eller 

rettighetsspørsmålene til fossilet, er heller ikke inkludert, fordi sakene ikke dreier seg om 

funnet eller framstilling av den nye forskningen.  

 

Nyheten om Ida-fossilet kom 19.mai 2009. Fra den dagen og framover var det en jevn strøm 

med artikler om saken. Etter den 19. juni er det betydelig færre artikler og få som var 

relevante for min analyse. Derfor er utgangspunktet for analysen tidsrommet mellom 19. mai 

og til og med 19. juni. Søk i Retrievers Atekst på søkeordene ”fossilet Ida”, ”the missing 

link”, ”Ida missing link” og ”fossilet missing link” ble gjort for å finne alle relevante artikler i 

Aftenposten, VG, VG Nett og forskning.no i den valgte perioden. I tillegg til søk i avisenes 

nettutgaver for ikke å gå glipp av artikler som eventuelt ikke dukket opp i Atekst. I tilfellet 

med både VG Nett og forskning.no ga det resultater.  

 

                                                 
12 E-post-korrespondanse med klubbleder i Aftenposten, Gunnar Kagge. 08.03.10. Samarbeid papir og nett?  
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Flere av nyhetssakene inneholdt én eller flere undersaker, altså artikler som er underordnet 

hovedoppslaget og enten supplerer med ny informasjon eller som søker å få klarhet i for 

eksempel faktaopplysninger i hovedteksten. Jeg valgte å kode undersakene som en 

selvstendig sak der disse er mindre oppslag med egen vinkling i form av tittel og/eller ingress. 

En faktaboks eller lignende, ble ikke regnet som en egen sak. Etter avgrensingen av 

nyhetsartiklene sto jeg igjen med til sammen 41 artikler for analyse.  

3.3 Analyse av formidlingsstrategi 
Informasjon om Ida-forskernes PR-strategi/formidlingsstrategi hentet jeg fra ulike hold. Det 

kvalitative intervjuet med Ida-forsker Jørn Hurum utgjør en viktig kilde. Under et åpent 

symposium i Oslo 07.11.09 holdt administrerende direktør i tv-produksjonsselskapet Atlantic 

Productions, Anthony Geffen, innlegg om hvordan de gikk fram i lanseringen av Ida. 

Hovedtrekkene fra denne presentasjonen, samt uformelle samtaler med Geffen i forbindelse 

med dette arrangementet, danner også et grunnlag, i tillegg til informasjonsinnhenting via 

Internett. Pressemeldingen fra Naturhistorisk museum ble analysert ved kvalitativ 

tekstanalyse, for å se hva slags språk som ble benyttet i lanseringen. Pressemeldingen ligger 

som et vedlegg til oppgaven.  

 

Hvor sikker eller usikker den nye forskningen ble presentert som vil undersøkes her. I 

språkvitenskapen måles usikkerhet gjennom modalitetsanalyse (Hågvar 2007: 145).  

Spørsmålet om modalitet i et utsagn handler blant annet om i hvilken grad fakta blir presentert 

som sikre eller usikre (Vagle 1995 i ibid.). En skråsikker framstilling vil ha sterk modalitet, 

mens en forbeholden framstilling vil ha svak modalitet (ibid.: 146).  ”Kan” er et modalt verb, 

mens ikke-modal verbform er ”blir”.  

 

I forhold til oppgavens hovedproblemstilling anser jeg det som interessant å se på forskernes 

PR-strategi fordi det sier noe om hvordan de vurderer journalistenes rolle: Anser de 

journalisten som en foredler av stoffet, som kan få en gitt mengde informasjon og presentere 

det på en god måte, eller er strategien lagt opp slik at det er journalistens oppgave kun å 

videreformidle det forskerne presenterer? Forskernes formidlingsstrategi kan også vise når 

journalistene ble kontaktet og involvert i forskningen og på hvilken måte de ble involvert.  

3.4 Kvantitativ innholdsanalyse 
For å få en oversikt over antall kilder i artiklene, vinkling på sakene, Ida-forskernes synlighet 

og bruk av andre kilder enn Ida-forskerne, gjennomgikk jeg samtlige artikler i utvalget 
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kvantitativt. Det vil si at jeg utfører en nøytral og systematisk innholdsanalyse av artiklene. 

Materialet jeg kodet er ikke stort, men ment for å få en tallmessig oversikt. Jeg benyttet meg 

av statistikkprogrammet PASW Statistics og satte opp enkle frekvensfordelinger og 

krysstabeller. Casestudier har høstet mye kritikk for å ikke ha tilstrekkelig operasjonaliserbare 

målinger og for at subjektive vurderinger brukes for å samle data (Yin 2009: 41). Som Allern 

(2001) påpeker, krever selv den enkleste og mest mekaniske formen for kvantitativ 

innholdsanalyse at forskeren må bruke sitt skjønn for å treffe avgjørelser for sine data (Allern 

2001: 78). Siden det også gjelder i mitt tilfelle, skal jeg vise hva jeg legger i variablene 

(egenskaper ved enhetene man undersøker (Østbye m.fl. 2002: 223)) ”antall kilder”, 

”vinkling”, ”Ida-forskernes synlighet” og ”andre kilder”. Dette er også nyttig med tanke på 

den kvalitative undersøkelsen, der de samme kriteriene ble lagt til grunn.   

 

Antall kilder. Med variabelen antall kilder vil jeg vise hvor ofte det er henvist til kilder i 

artiklene. En kilde ble talt med dersom den var synlig i teksten, enten ved direkte sitat (ved 

sitatstrek eller anførselstegn foran eller rundt rapportert ytring) eller at det blir henvist til 

kilden indirekte (ved at journalisten viser til han eller henne i sin rapport). Det vil si at kilden 

får komme til orde gjennom det journalisten skriver. Også skriftlige kilder ble talt med, for 

eksempel dersom journalisten henviser til en pressemelding. Enkelte steder benytter 

journalisten seg av sitater fra kilder de har hentet fra andre medier. For eksempel kan forsker 

Jørn Hurum ha uttalt noe til NRK som Aftenposten bruker i sin artikkel. Da vil Hurum bli 

regnet som en kilde, selv om han ikke har uttalt seg direkte til Aftenposten13. Flere nettaviser 

bruker aktivt eksterne lenker i sine artikler (linker til andre nettsteder, oppslagsverk og 

lignende) for at leserne kan hente mer informasjon der. Disse ble ikke talt med som kilder. 

Variabelen ”antall kilder” har fire verdier: ”ingen kilde”, ”én kilde”, ”to kilder” og ”tre eller 

flere kilder”.  

 

Forskernes synlighet. I tillegg til antall kilder i tekstene totalt, så jeg på hvor ofte Ida-

forskerne er representert, enten ved direkte eller indirekte tale, og om de var avbildet. Direkte 

tale vil si at journalistene presenterer den originale ytringen ”ordrett” i den rapporterende 

teksten, mens indirekte tale kun gjengir den ved omskriving. En omskriving innebærer at 

teksten vil bære preg av ”to stemmer”, journalistens og hans kilde (Hornmoen 2003: 188). 

Dette sier noe om journalistenes bruk av Ida-forskerne som kilder. Det var kun Jørn Hurum 

                                                 
13 I slike tilfeller kunne også mediet, i dette eksempelet NRK, bli regnet som kilde og ikke Hurum.  
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som ble benyttet som representant for Ida-forskerne, med unntak av Dr. Jens Franzens 

uttalelser på pressekonferansen i New York. Jeg bruker likevel betegnelsen ”Ida-forskerne” 

gjennomgående i oppgaven, siden Hurum uttalte seg på vegne av hele forskergruppen. Å se 

på hvorvidt Ida-forskerne er presentert i tekstene kan gi et grunnlag for å forstå hvordan 

usikkerhet representeres og maktrelasjoner konstitueres i de utvalgte tekstene (Hornmoen 

2003: 188). Denne variabelen har verdiene ”ja” og ”nei”.  

 

Vinkling. Jeg kodet analysematerialet for å finne hvordan artiklene i utvalget var vinklet. 

Dette er med på å indikere hvordan journalistene forholdt seg til det som ble formidlet av Ida-

forskerne. Nyhetsvinkelen er et journalistisk hjelpemiddel for å omforme råmateriale til en 

story (Eide 1992: 95). Vinkling ble kategorisert i verdigruppene ”positiv”, ”negativ” og 

”nøytral /vanskelig å bestemme”. Når jeg så på artiklenes vinkling var det spesielt deres 

innledning og blikkfang som sto i fokus, nærmere bestemt tittel og ingress14. Å avgjøre om en 

artikkel er positiv, negativ eller nøytral gir naturlig nok mange grensetilfeller og må bygge på 

en subjektiv oppfatning. Jeg vil derfor forklare hva jeg legger i de ulike kategoriene, også for 

å hjelpe etterprøvbarheten. Det er viktig å presisere at kategoriseringen foregår i forhold til 

meningsobjektet, som er Ida-forskerne.  

 

� Med en positiv vinkling menes at hovedtendensen i artiklene er vurderinger 

og/eller henvisninger som skriver varmt om eller forsvarer presentasjonen av 

forskningen bak eller formidlingen av fossilet Ida. Artikler der Hurum får stå alene 

med sine uttalelser uten at det stilles kritiske spørsmål, eller der tittel og ingress 

taler til forskernes fordel osv., er eksempler på en positivt vinklet artikkel.  

 

� En nyhetsartikkel som får verdien nøytral/vanskelig å bestemme kan være en 

balansert og nøktern fremstilling av saken. Dette kan være generell, måteholden 

informasjon om fossilet, eller der ingen ”sider av saken” er representert. En 

artikkel kan også få denne verdien dersom det er uvisst om eller hvor mye 

artikkelen heller mot én eller begge sidene. Om en sak har en jevn blanding av 

positive og negative dragninger, blir tendensen ingen av delene, men ”utjevnet” til 

nøytral. Men selv om to sider av en sak er likt representert, ved at begge parter 

slipper like mye til, kan tittel og ingress være med på å plassere en artikkel i 

                                                 
14 I ingressen (artikkelens innledning) er den journalistiske oppgaven å gi leseren lyst til å lese det som i 
forskningsjournalistikk ofte er krevende stoff (Hornmoen 1999: 187).  
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kategoriene positiv eller negativ. Et eksempel på en nyhetsartikkel som vil få 

verdien nøytral, er ”Ida ble funnet i fossilenes skattekiste” (Rønning 21.05.09). 

Artikkelen ”Forsvarer «missing link» i Ida-lanseringen” (Rønning 27.05.09) er et 

eksempel på en artikkel som er vanskelig å definere som negativ eller positiv. Det 

skrives om kritikken som er rettet mot forsker Jørn Hurum, samtidig som han 

forsvarer seg allerede i tittel og ingressen.  

 

� En artikkel får verdien negativ dersom Ida-forskerne, forskningen eller 

formidlingen angripes, omtales på en måte som ikke er fordelaktig eller dersom det 

rettes kritikk mot person, sak eller mening.”«The missing link» eller en 

pengemaskin” (Sødal 23.05.09) er et eksempel på artikkel som får den verdien.  

 

Andre kilder. Denne variabelen skal gi oss svar på hvilke andre kilder til informasjon 

journalistene benyttet seg av i Ida-saken. Med andre kilder menes kilder som ikke er Ida-

forskerne15. Resultatene fra analysen av denne variabelen vil i oppgaven stå som en del av den 

kvalitative tekstanalysen fordi det er mest naturlig i oppgavens sammenheng å innlemme den 

der. Denne kategorien har fire verdier: ”faglige eksperter”, ”andre eksperter”, ”eksterne 

eksperter” og ”ikke-eksperter”.  

 

� Faglige ekspertkilder: Professorer eller andre akademikere som uttaler seg på vegne 

av det faget de er tilknyttet, som for eksempel zoolog ved Naturhistorisk museum, 

biologer eller paleontologer.  

� Andre eksperter: Eksperter innen kommunikasjon eller juss. For eksempel direktøren i 

Cicero, direktør i Atlantic Productions16 og instituttleder ved Institutt for privatrett ved 

Universitet i Oslo. 

� Eksterne involverte: Kilder som er indirekte involvert i Ida-saken fordi de i 

arbeidssammenheng blir påvirket av fossilet på en eller annen måte. Denne kategorien 

inkluderer museumsdirektør ved Naturhistorisk museum, forsknings- og høyere 

utdanningsminister, ansvarlig for Darwin-utstillingen, Sir David Attenborough, 

turistsjefen i Oslo og direktør ved Universitetet i Oslo. 

                                                 
15 For en journalist som dekker forskning finnes det en rekke kilder som er relevante å benytte seg av, ikke bare 
kilder med tilknytning til den vitenskapelige institusjonen. Det kan være informasjonsmedarbeidere, 
vitenskapelige og populærvitenskapelige tidsskrifter, pressemeldinger, internett og bøker (Hornmoen 1999: 101). 
16 Adm. dir. i Atlantic Productions kan sies å være en av Ida-forskerne siden han jobbet for dem, men her skilles 
han ut som en egen kilde.   
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� Ikke-eksperter: Personlige kilder som overfor nyhetsmediene ikke representerer en 

organisasjon eller institusjon (Allern 1997: 44), den såkalte ”mannen i gata”.  

3.5 Kvalitativ tekstanalyse 
Tallmaterialet i den kvantitative innholdsanalysen gir et inntrykk av hvordan Ida-saken ble 

dekket i papir- og nettavisene. Likevel er det flere forhold som er vanskelig å fange opp i en 

slik begrenset kvantitativ gjennomgang. Hoveddelen av analysen er derfor underlagt en 

kvalitativ gjennomgang. De kvalitative metodene kjennetegnes ved at de går i dybden, og ikke 

i bredden som den kvantitative, og studerer et fenomen som helhet, med alle nyanser (Repstad 

1993: 11). En grundig vurdering av avisenes evne til kildekritikk krever en mer inngående, 

kvalitativ analyse som tar hensyn til forhold som ikke framgår åpent av artikkelen (Allern 

2001: 162). I tillegg til å beskrive og vurdere artiklene nærmere i forhold til hvordan Ida-

forskerne og andre kilder kommer til uttrykk i nyhetsartiklene og hvordan sakene vinkles, 

åpnet det også for muligheten til å studere hvordan forskningen om fossilet eventuelt blir 

gransket av journalistene. Først gjorde jeg det jeg har valgt å kalle en næranalyse av fire 

nyhetsartikler for så å gjennomføre en bred kvalitativ innholdsanalyse der jeg så nærmere på 

samtlige artikler i utvalget. Det finnes ingen fasit for hvordan en skal utføre tekstanalyse. Og 

det finnes ingen modell som kan følges slavisk og få korrekt resultat hver gang. En kan aldri 

hevde at en analyse gir 100 prosent riktig bilde av teksten, en kan bare synliggjøre at analysen 

er rimelig og relevant ut fra visse premisser (Hågvar 2007: 105). 

 

Jeg studerte fire artikler gjennom en kvalitativ næranalyse. De fire nyhetsartiklene er de første 

artiklene som ble skrevet om fossilet Ida av forskning.no, Aftenposten, VG og VG Nett (alle 

artiklene ligger som vedlegg til oppgaven). Disse er valgt fordi de viser hvordan den nye 

forskningen ble presentert for første gang og gjenspeiler dermed journalistenes første 

tolkning. Denne type analyse ga mulighet til å gå enda dypere inn i materien. En nærlesning 

av språklige/tekstuelle trekk kan få fram nyanser og differanser i og mellom artikler, 

forskjeller som kanskje ikke hadde kommet fram ved andre tilnærminger (Hornmoen 2003: 

179). Det første jeg gjorde var å sette teksten inn i kontekst, der jeg blant annet beskrev hva 

jeg visste om bakgrunnen for artikkelen. Siden vi ofte leser det visuelle først beskrev jeg også 

det visuelle uttrykket for artikkelen kort. Jeg ønsket å undersøke elementer som jeg ikke fikk 

belyst på samme måte i den brede kvalitative analysen. Blant annet ble modalitet i artiklene, 

på lik linje som i formidlingsstrategien, målt her. Hvor sikker framstår forskningen bak Ida-

fossilet i tekstene?  
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I den brede tekstanalysen skulle en rekke elementer være med på å belyse oppgavens 

problemstilling: Relasjonen mellom Ida-forskerne og journalistene. Det gjaldt blant annet 

hvem journalistenes kilder er, og hvordan de kommer til uttrykk i de journalistiske tekstene. 

Dessuten ble det undersøkt hvem som styrer og setter premissene for det som blir rapportert i 

artiklene, kildene eller journalisten selv. Jeg så også på om forskernes bruk av språket 

kommer til uttrykk i nyhetsartiklene og om kildenes uttalelser granskes av journalistene ved 

kritiske spørsmål eller ved bruk av andre kilder, for eksempel ved at andre eksperter benyttet 

for å etterprøve sannhetsgehalten fra ulike resultater/utspill som Ida-forskerne og andre kilder 

fremmet. Dette kan si noe om hvem som styrer formidlingen i Ida-saken. Dessuten søkte jeg å 

finne ut om forskningen som blir presentert er popularisert, og om denne forenklingen i så fall 

er gjort av journalistene eller forskerne. Jeg vurderte hvordan nyhetsartiklene var vinklet blant 

annet i forhold til om sakene var preget av sensasjonalisering, som sies å være et utbredt trekk 

i journalistikk om forskning (Glynn og Tims 1982). Da tok jeg utgangspunkt i noen av Glynn 

og Tims (1982) kriterier for hvordan sensasjon kan gjenkjennes i påstander og fraser i 

overskrifter, ingress eller brødtekst: 1) En innlysende overdrivelse av fakta. 2) Fokus på det 

unike i situasjonen. 3) Skjevhet i framstilling av ulike meninger/verdier. 4) Fokus på noe 

irrelevant i forhold til det som blir presentert (ibid.). 

3.6 Intervjuer og informanter  
Yin (2009) påpeker at intervjuer er en vesentlig kilde til informasjon i en casestudie (Yin 

2009: 106). Derfor besluttet jeg å gjennomføre intervjuer med personer på forskersiden og 

journalistsiden i Ida-saken. Tidlig avgjorde jeg at jeg skulle konsentrere meg om få, men 

sentrale intervjuinformanter for lengre dybdeintervjuer. På forskersiden var Jørn Hurum mest 

sentral, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Han ledet forskergruppen og var den 

som arbeidet mest med formidlingen. Derfor anses han som den mest relevante informanten 

blant Ida-forskerne. Sentrale journalister er i denne sammenheng de i medieutvalget som 

skrev mest om Ida-saken. Journalist Asle Rønning i forskning.no og Ingunn Andersen i VG 

Nett utmerket seg, ved at de begge fulgte Ida-saken tett. I Aftenposten og i VGs papirutgave 

var det betydelig flere journalister som dekket saken. Nettopp av den grunn er 

journalistinformantene begrenset til én journalist fra VG Nett og én fra forskning.no. Disse 

representerer også to forskjellige medier, slik at jeg kunne få fram likheter og forskjeller 

mellom dem og deres holdninger. De har også ulik bakgrunn slik at en kan forvente ulike 

innstillinger til det å dekke forskning.  
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Asle Rønning hadde på det tidspunktet jeg intervjuet han, jobbet i forskning.no, og dermed 

som forskningsjournalist, i ett år. Tidligere hadde han jobbet i lokalavis, distriktsavis og 

nasjonale medier med samfunn, økonomi og politikk som viktige temaer. Rønning har 

hovedfag i historie og har jobbet som forsker ved Handelshøyskolen BI innenfor økonomisk 

historie i to år. Andersen har jobbet fast i VG Nett siden oktober 2006, og hadde før det et 

engasjement i Dagsavisen. Hun har treårig journalistutdanning med norsk og teatervitenskap i 

graden. I VG Nett jobber hun som allroundjournalist. Jeg intervjuet Asle Rønning i 

forskning.nos lokaler i Oslo, Ingunn Andersen i VGs lokaler i Oslo og Jørn Hurum på hans 

kontor ved Geologisk museum i Oslo.  

 

Med alle tre informantene gjennomførte jeg semistrukturert intervju. Denne formen for 

intervju kjennetegnes ved at temaene for intervjuet er definert på forhånd og at det er 

utarbeidet en intervjuguide (vedlagt oppgaven). Samtidig gir denne formen også mulighet for 

oppfølgingsspørsmål (Østbye m.fl. 2002: 102). Intervjuguiden var med på å sikre validitet til 

oppgaven, altså at den bidro til å sikre at jeg undersøkte det jeg skulle undersøke. Intervjuene 

ble etter samtykke av informantene tatt opp på bånd, og i ettertid transkribert for et oversiktlig 

datamateriale. Alle informanter ble tilsendt informasjonen som blir benyttet i oppgaven og 

godkjente disse. For å analysere intervjudataene på best mulig måte, ble intervjudataene 

analysert etter ad hoc-metoden. Innenfor denne formen for meningsgenerering av data er det 

et fritt samspill mellom ulike teknikker (Kvale 2004: 135). Det gjorde at jeg hadde mulighet 

til å lese gjennom intervjuene og danne meg et generelt inntrykk, for deretter å gå tilbake til 

bestemte avsnitt og foreta dypere tolkninger av enkelte uttalelser. En slik metode kan få fram 

sammenhenger og strukturer som er av betydning for forskningsprosjektet (ibid.).  

 

Jeg vurderte ulike løsninger for hvordan jeg skulle bruke de analyserte intervjudataene i 

oppgaven. Blant annet overveide jeg å benytte relevante svar i den brede kvalitative 

tekstanalysen, ettersom de kvalitative intervjuene utgjør en metode for å samle kvalitative 

data. Men dette kunne gi et inntrykk av at informantene svarte direkte på det jeg analyserte. 

Det virket av den grunn kunstig å inkludere dem i den kvalitative tekstanalysen, og derfor 

ikke den beste løsningen for oppgavens struktur. Jeg overveide også muligheten for å skille ut 

intervjudataene i et eget kapittel i oppgaven, men fravek dette da det kunne minne mer om en 

journalistisk artikkel enn en akademisk tekst. Jeg besluttet derfor å bruke intervjudataene i to 

ulike deler av oppgaven. Intervjudata fra forsker Jørn Hurum brukte jeg i analysen av Ida-
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forskernes formidlingsstrategi (kapittel 5), fordi denne informasjonen var verdifull for å 

belyse dette. Samtlige tre intervjuer ble dessuten brukt i kontekstualisering- og 

diskusjonskapittelet (kapittel 7). Ved å bruke data fra intervjuene på denne måten bidrar de til 

å sette det jeg kom fram til i analysen inn i en kontekst. Det vil si at journalistenes og 

forskerens tanker om hvordan Ida-saken utspant seg, kan være med på å gi en dypere 

forståelse for hvordan de arbeidet og hvordan de ser på hverandre som to parter i en 

kommunikasjonsprosess. Siden antall informanter er få, vil det ikke være mulig å generalisere 

til andre journalister eller forskere eller si noe generelt om relasjonsspørsmålet ut fra dette. 

Målet er derimot å få et inntrykk av hvordan forsker og journalister oppfattet situasjonen i 

denne spesifikke saken.  
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4. Beskrivelse av casen    
Denne oppgaven er en casestudie av Ida-saken. Før den videre undersøkelsen skal jeg 

gjennomgå hva fossilet Ida er og historien bak det, i tillegg til å se på kritikk som ble rettet 

mot Ida-forskerne og hva mediene skrev om saken.  

4.1 Darwinius masillae 
Fossilet Ida ble funnet av en samler under en privat ekspedisjon til gruven i Messel i Tyskland 

i 1982. Den anonyme samleren holdt funnet hemmelig i 24 år. Først i desember 2006 

bestemte eier seg for å selge og overlot salget til en kjent fossilhandler, Thomas Perner. 

Perner møtte forsker fra Naturhistorisk museum i Oslo, Jørn Hurum, på en messe i Hamburg. 

Hurum så med en gang at fossilet var et viktig primat (Hurum 15.01.1017) og henvendte seg til 

ledelsen ved Naturhistorisk museum for midler til å kjøpe fossilet. Han holdt en presentasjon 

for styret ved Universitetet i Oslo (UiO) der han presenterte Ida som den nye Mona Lisa og 

Rosettasteinen (Iversen 19.05.09). Styret ga økonomisk støtte, mot at prisen for fossilet ble 

lavere. Etter en pruterundt kom fossilet i Naturhistorisk museums eie for 4,5 millioner norske 

kroner. Museet søkte opprinnelig UiO om økonomisk støtte til fossilet, men fikk avslag. Etter 

godkjennelse fra UiO-styret gikk museet inn med pengene selv, som resulterte i stort 

økonomisk underskudd. UiO snudde derimot når den norske regjering bevilget 2,2 millioner 

kroner til Naturhistorisk museum for å sikre god oppfølging av fossilet (offisiell kunngjøring 

den 19.05.09). Universitetsledelsen gikk da inn med 2,3 millioner kroner.  

 

Jørn Hurum besluttet at forskning på fossilet var et for stort og omfattende prosjekt til å 

gjennomføre alene, i tillegg til at han selv ikke ekspert på primater18. Derfor satte han sammen 

en gruppe med internasjonale forskere med ulike spesialiseringer, blant annet på tidligere 

primater. Disse var Dr. Jens Lorenz Franzen, Senckenberg forskningsinstitutt i Frankfurt og 

Naturhistorisk museum i Basel, professor Philip D. Gingerich, Paleontologisk museum og 

Institutt for geofag ved University of Michigan, Jörg Habersetzer ved Senckenberg 

forskningsinstitutt, professor Wighart von Koenigswald ved Steinmann-instituttet for geologi, 

mineralogi og paleontologi, Universitetet i Bonn og Holly Smith, Antropologisk museum, 

Universitetet i Michigan. Hurum ledet den internasjonale forskningsgruppen som han kalte 

”dream team” i deres arbeid med å undersøke fossilet. I to år hemmeligholdt de forskningen, 

som fikk det vitenskapelige navnet ”Darwinius masillae”, oppkalt etter Charles Darwin 

                                                 
17 Dette er referanse til intervju med forsker Jørn Hurum i forbindelse med denne oppgaven. 
18 Primater er en delgruppe av pattedyrene som omfatter aper og halvaper (Store norske leksikon 21.04.10).  
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ettersom det var ”Darwin-året” i 2009 (Iversen 19.05.09). Målet med forskningen var å 

beskrive skjelettet anatomisk i detalj og rekonstruere hvordan det hadde vært i live. Det skulle 

ikke være en kladistisk analyse (der målet er å finne fellestrekk blant levende arter for å 

rekonstruere deres stamtre), men kun en kort diskusjon om slektskapet.  

 

De produserte en vitenskapelig artikkel, som var tenkt som et utgangspunkt for diskusjon og 

ikke det endelige svaret på hva fossilet var (Hurum 10.11.09). Forskerne tok utgangspunkt i at 

Ida var en halvape. Men nærmere studier viste at fossilet, ifølge disse forskerne, var en 

ordentlig ape. Forskerne var derfor ikke i tvil om at Ida er et nytt ledd i menneskets 

evolusjonsrekke (Iversen 19.05.09). En av forjekslene er for redusert i forhold til hos de eldste 

og mest primitive menneskeapene, men størrelsen/kroppsformen og levemåten er slik at som 

en kan forvente at også vår stammor hadde (Hurum 10.11.09). Darwinius antas å være 47 

millioner år gammelt og det best bevarte og mest komplette fossile primaten som noen gang 

er funnet. Fossilet er 95 prosent komplett skjelett og avtrykk av eksemplarets kropp og pels 

ligger rundt skjelettet. Mageinnhold er også tilstedet, noe som gjorde at forskerne kunne 

rekonstruere hennes historie og diett (Walton 19.05.09). Fossilet er 60 cm langt, hadde fortsatt 

melketenner da hun ble funnet, og var ni måneder da hun døde (Naturhistorisk museum 

19.05.09).  

 

Etter cirka ett år med forskning begynte også planlegging av en lanseringsstrategi rettet mot 

internasjonale medier, som vi skal se i kapittel 5. Etter formidlingen av fossilet møtte Hurum 

og resten av forskergruppen kritikk fra forskere og andre. Denne skal jeg gå nærmere inn på i 

det følgende.  

4.2 Kritikk mot fossil og formidling  
Bare timer etter presentasjonen av Ida, kom kritiske røster på banen. Spesielt internasjonalt, 

blant annet i Science, Nature og New Scientist, kom kritikken tidlig. Flere reagerte på at Ida 

var framstilt på en for populistisk måte av forskerne. Det ble hevdet at merkevarebygging 

hadde gått på bekostning av kunnskapsformidling (Gjefsen 23.05.09). Både forskere i Norge 

og internasjonalt mente at forskerteamet hadde overdrevet betydningen av Ida, at 

presentasjonen var faglig altfor forenklet og en del av en markedsføringskampanje. ”Ida er 

oversolgt” var budskapet til fem biologiprofessorer ved universitetene i Trondheim, Bergen, 

Tromsø og Oslo i et debattinnlegg i Aftenposten en stund etter lanseringen (Amundsen m.fl. 

03.06.09). De mente også at det var villedende å omtale fossilet som ”the missing link”. Dette 
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begrepet har bidratt til misforståelser rundt evolusjonsforskning hevdet masterstudent ved 

TIK-sentreret ved Universitetet i Oslo, Mads Dahl Gjefsen i en kronikk i Aftenposten 

(Gjefsen 23.05.09). Det som vanligvis menes med betegnelsen ”missing link” er at det finnes 

et manglende mellomledd som skiller moderne mennesker fra sine forfedre, en slags 

”halvape” som skiller det plutselige spranget fra ape til menneske. Denne diskusjonen som 

oppsto kan sies å være en faglig orientert, samtidig som den omhandler måten funnet ble 

representert på.  

 

Den faglige debatten dreide seg om hvorvidt fossilet kan sies å stamme fra aper, og dermed 

menneskene, eller ikke. Forsker Jørn Hurum uttalte til forskning.no at de startet med 

nullhypotesen om at Ida var en lemur, det vil si en halvape. Men så viste nærmere studier av 

fossilet at hun var en del antropoide-grenen (antropoide er ekte aper), som er den grenen som 

både mennesket og aper sitter på. Ifølge forskerne bak Ida er hun den aller første antropoide. 

”Hun levde rett etter bruddet med lemurene. Så nær bruddet at hennes art godt kan ha gitt 

opphav til både lemurer og antropoider”, uttalte Hurum til forskning.no (Tunstad 19.05.09).  

 

En ytterligere kritikk som ble fremmet dreide seg om at enkelte mente det var et sprik mellom 

det Jørn Hurum sa som forsker, og det han sa som formidler. Det ble hevdet at den 

vitenskapelige artikkelen sier noe annet enn det som blir formidlet i media: Den 

vitenskapelige publikasjonen konkluderer ikke med at menneskene stammer direkte fra Ida, 

men det ble formidlet i media. Evolusjonsforsker Christopher Beard mente derfor forskerne 

bak studien forsøkte å få legitimitet fra forskerkollegaer ved at de ”holdt igjen” i den 

vitenskapelige studien, mens de prøvde å ”melke hver en dråpe ut av PR-kampanjen” 

(Barstein og Pettersen 20.05.09).  

 

Også avgjørelsen om å publisere i Open Access-tidsskriftet Public Library of Science One 

(PLoS ONE), ble møtt med kritikk. PLoS ONE er åpent tilgjengelig for alle, og det ble stilt 

spørsmålstegn ved hvorfor artikkelen ble publisert der og ikke i et av de kjente, ledende 

vitenskapelige tidsskriftene. I tillegg ble artikkelen publisert på PLoS ONE kun kort tid før 

pressekonferansen. Den vanlige framgangsmåten til vitenskapelige tidsskrifter er å sende ut 

artikler som skal publiseres en stund før og gjøre dem tilgjengelig for journalister. Mange 

forskningsjournalister (spesielt internasjonalt) jobber frilans (de jobber på oppdrag), og lever 

av å selge forskningsnyheter til anerkjente publikasjoner. Når informasjonen om forskningen 

er tilgjengelig for alle samtidig hindrer det journalistene i å utvikle selvstendig, 
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ved Natural History 
Museum i London.  

Utstillingen ”Kan vi tilgi 
Darwin” åpner. 
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Pressekonferanse og 
avduking av Ida ved 
Naturhistorisk Museum 
i Oslo.  

gjennomarbeidede tekster som de kan selge (Toft 17.06.09). Derfor var det flere journalister 

som reagerte på dette (Zimmer 21.05.09).  

4.3 Ida-saken i mediene  
For en oversikt over hvordan Ida-saken utviklet seg på forskning.no, Aftenposten, VG og VG 

Nett og hvem som skrev om hva når, skal jeg gjennomgå saken deskriptivt her. For 

oversiktens skyld velger jeg å dele saken opp i fire perioder. Inndelingen skjer med 

utgangspunkt i hva forskerne foretok seg på ulike tidspunkt, det vil si de planlagte 

begivenhetene som først og fremst var tiltenkt pressen. Men det var ikke bare de planlagte 

PR-framstøtene som satte sitt preg på dekningen av Ida-saken. Også andre momenter utenfor 

forskernes kontroll ble fulgt opp av mediene som også kunne ha dannet grunnlag for en 

oppdeling. Men siden mediene i mitt utvalg skrev om disse hendelsene på nokså spredte 

tidspunkter, er det mer naturlig å dele periodene etter Ida-forskernes PR-framstøt. Analysen 

av mediedekningen senere i oppgaven vil ikke følge denne oppdelingen. Til sammen tre 

pressekonferanser og en offentliggjøring av Ida-fossilet for publikum var planlagt av 

forskerteamet, samtlige av dem lagt til museer. En tidslinje illustrerer utviklingen:  

 

 

 

 

19. mai------------------------- 26. mai ----------- 29. mai -------------------------- 5. juni-------- 

 

Den første perioden defineres som tidsrommet mellom 19. og 25. mai, den andre mellom 26. 

og 28. mai, den tredje mellom 29. mai og til og 4. juni, og den fjerde og siste perioden mellom 

5. og 19. juni.  

4.3.1 Første periode: Presentasjon følges av kritikk  

Nyheten om fossilet Ida kom den 19. mai. Nettavisene var, naturlig nok, aller først ute med 

nyheten. Klokken 16.30 denne dagen, da pressekonferansen i New York startet og 

sperrefristen ble opphevet, la forskning.no ut sin nyhetssak. VG Nett publiserte rundt to timer 

etter forskning.no en sak der de presenterte nyheten, og fulgte senere på kvelden opp med en 

mer utfyllende artikkel. Aftenposten.no hadde ingen egenprodusert sak denne dagen, men 

publiserte en nyhetsartikkel fra NTB klokken 17.15. Den påfølgende dagen fulgte også VG og 

Aftenposten opp med saker på nyhetsplass i papiravisene. Forskjellene mellom de to avisene 

var imidlertid stor. VGs USA-korrespondent hadde vært på pressekonferansen ved museet i 

Fossilfunnet lanseres på 
en pressekonferanse 
ved American Museum 
of Natural History i New 
York. 
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New York. Saken sto over side fire og halve side fem og hadde et reportasjepreg der det gikk 

fram at journalisten hadde vært til stede. Aftenpostens sak over en spalte på side fire var en 

oppsummering fra NTB-artikkelen avisen hadde på sine nettsider dagen før. I tillegg hadde de 

en notis på side fem med nøyaktig samme informasjon som det i stolpen på side fire, noe som 

kan tyde på at den ikke skulle vært med i avisen.   

 

21. mai er det kun forskning.no som har en sak på trykk. Den omhandler området Messel, der 

Ida i sin tid ble funnet. 22. mai er det ingen av mediene i utvalget som skriver om saken, noe 

som er en generell tendens i alle landets medier (kun to lokalaviser har oppslag om Ida denne 

dagen, viser et søk i Retrievers Atekst).   

 

Aftenposten er den første som rydder plass til kritikerne. 23. mai publiserer avisen en artikkel 

der Lars Werdelin, en svensk paleontolog ved Naturhistoriska museum i Stockholm, fremmer 

sin kritikk. Han mener Ida er blitt presentert på en for populistisk måte og at hennes betydning 

er sterkt overdrevet (Sødal 23.05.09). I artikkelen vises det til en kronikk som står på trykk i 

Aftenposten samme dag, der Mads Dahl Gjefsen, masterstudent i vitenskapsstudier ved TIK-

senteret ved Universitetet i Oslo (UiO), kritiserer Ida-forskerne for en for popularisert 

formidling (Gjefsen 23.05.09). Samme dag har forskning.no en sak om ”Mediemesteren 

Hurum” (Nordahl 23.05.09) som tar for seg Hurums forskningsformidling. Forskning.no har 

ennå ikke skrevet om kritikken på nyhetsplass. 24. mai har nettavisen en nøytral sak med 

utredning av begrepet ”the missing link” (Rønning 24.05.09). 

4.3.2 Andre periode: Relansering og nye vinkler 

26. mai lanseres Ida i London på en pressekonferanse ved The Natural History Museum. VG 

Nett er til stede og har til sammen tre nyhetssaker denne dagen. For første gang tar VG Nett 

opp kritikken som rettes mot Hurum og medforskerne. I tillegg har nettavisen også en sak om 

at den anonyme samleren (som solgte Ida til Naturhistorisk museum) ville at Ida skulle ende 

opp i Norge. VGs London-korrespondent er også på pressekonferansen, og nyhetssaken ”− 

Større enn Rybak” (Welhaven 27.05.09) trykkes i avisen dagen etter. Helt nederst i denne 

artikkelen nevnes debatten som utspiller seg i forskerkretsene om hva funnet faktisk betyr. 

Verken Aftenposten eller forskning.no rapporterer fra pressekonferansen i London.  

 

Dagen etter pressekonferansen har forskning.no en artikkel som tar for seg kritikken for første 

gang. I ”Forsvarer ”missing link” i lanseringen” blir Jørn Hurum konfrontert med det som blir 
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sagt i debatten (Rønning 27.05.09). VG Nett publiserer en artikkel med en ny vinkling denne 

dagen, om at deler av Idas øre og hofter befinner seg på et privat museum i USA (Andersen 

27.05.09). 28. mai, dagen før lanseringen av Ida i Norge, har VG Nett artikkelen ”UiO-

direktør: − Alle faller for «Ida»” som vinkles på direktøren ved Universitetet i Oslos 

forventninger til Idas ”hjemkomst” (Andersen 28.05.09).  

4.3.3 Tredje periode: Norges-lansering, kritikk og andre vinkler  

Det holdes en pressekonferanse ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, for å lansere 

Ida i Norge 29. mai. Både Aftenposten, forskning.no, VG og VG Nett er til stede. Aftenposten 

og VG Nett publiserer to nyhetssaker på nettsidene samme dag. Aftenposten refererer ikke 

kritikken som har kommet i noen av sakene, mens VG Netts journalist nevner dette i én av de 

to tekstene: ”I kjent stil nekter han [Hurum] å gå med på at presentasjonen av det lille 

apeskjelettet er et PR-stunt”. Aftenposten har en sak dagen etter, ”Ferdig med verden” (Sødal 

30.05.09), som viser at journalisten har vært på pressekonferansen. Ingen kritikk blir trukket 

fram i denne nyhetsartikkelen. VG har en reportasje fra Messel, den tyske byen der Ida ble 

funnet, i tillegg til en undersak der de skriver om pressekonferansen dagen før, og at Hurum 

snart er på vei til Svalbard for ”nye eventyr” (Hansson 30.05.09). Forskning.no har to 

nyhetsartikler dagen etter pressekonferansen. Artikkelen ”Får snart se Ida” (Rønning 

30.05.09) har et reportasjepreg der journalisten refererer til at Ida ankom Naturhistorisk 

museum, at det var en pressekonferanse dagen i forveien og hvilke forventninger folk som 

besøkte museet har til fossilet (utstillingen åpnet 5. juni). Den andre artikkelen på 

forskning.no denne dagen har tittelen ”Tilbake der alt begynte” og er et portrett av Jørn 

Hurum (Graven 30.05.09).  

 

Deretter skrives det ingen saker før 3. juni. Da trykket Aftenposten kronikken ”Ida er 

oversolgt” (Amundsen m.fl. 03.06.09) av fem professorer i biologi ved universitetene i Oslo, 

Tromsø, Bergen og Trondheim, der de kritiserer formidlingen av fossilet. Aftenposten har 

ikke hovedfokus på kritikerne på nyhetsplass verken samme dag eller dagen etter. 4. juni er 

deres hovedoppslag at ”Tøyen er klar for Ida-hysteri” (Endresen og Hellesøy 04.06.09), som 

er en ”forhåndssak” på utstillingen ved Naturhistorisk museum der Ida skal stilles ut. 

Kritikken fra de fem professorene blir tatt opp i en undersak til denne hovedsaken. I tillegg 

inneholder en andre undersak informasjon om at ingen ville sponse Ida (”Verdenssensasjonen 

ingen ville sponse”), og en tredje der turistsjefen i Oslo sier at han forventer at Ida vil bidra til 

økt kjennskap til Oslo (”Turistsjefen: − Dette er bra for Oslo”). Avisen har også saken 
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”Universitetet ville ikke kjøpe «Ida»”, som handler om at ledelsen ved Universitetet i Oslo i 

utgangspunktet ikke ville kjøpe fossilet (Holgersen 04.06.09). VG Nett følger opp kritikken 

fra de fem professorene i en nyhetssak samme dag som kronikken sto på trykk. Dette er den 

siste saken fra VG Nett i løpet av oppgavens tidsperiode.  

4.3.4 Fjerde periode: Utstilling og medieutnytting  

5. juni åpnet utstillingen ”Kan vi tilgi Darwin?”, der Ida var stilt ut. Ingen av nettavisene i 

utvalget rapporterer fra denne samme dag. Men VG, Aftenposten og forskning.no publiserer 

nyhetsartikler om åpningen dagen etter. 6. juni har forskning.no også en sak som tar opp 

kritikken rettet mot Ida-forskerne fra de fem biologiprofessorene.  

 

5. juni kommer pressen dessuten inn på et nytt tema. Aftenposten har snakket med 

medieforskere som mener pressen har vært naive og latt seg ”utnytte av Ida-forsker” og hans 

markedsføring av Ida-fossilet (Endresen og Topdahl 05.06.09). Forskning.no skriver samme 

dag om UiO-ledelsen som sa nei til Ida, som Aftenposten hadde på trykk dagen før. 7. juni er 

medieforskerne igjen på banen i en nyhetsartikkel i VG der de mener at journalistene i Ida-

saken har drevet med medgangsjournalistikk, at de ikke har stilt de nødvendige kritiske 

spørsmålene (Andersen og Eide 07.06.09).  

4.3.5 Oppsummert  

Mediene i utvalget følger hendelsene som er planlagt og tilrettelagt av forskerne, i alle fall til 

en viss grad. Samtlige av dem skriver om da Ida ble presentert på pressekonferansen i New 

York, men på ulik måte. Da fossilet blir relansert på pressekonferansen i London, er det kun 

VG og VG Nett som rapporterer om det. Da Ida lanseres ved en pressekonferanse i Oslo er 

samtlige av mediene til stede og rapporterer om det. Når Ida for første gang kan sees av 

publikum på åpningen av Darwin-utstillingen, skrev alle mediene om begivenheten, med 

unntak av VG Nett. Samtlige av mediene skriver om kritikken som blir fremmet av ulike 

kritikere, men det gjøres på ulike tidspunkt. Man kan si at det var ”to bølger” med kritikk 

rettet mot fossilforskerne. Først hovedsakelig fra utenlandske forskere, deretter fra norske 

forskere. Selv om kritikken kommer til syne i artiklene, er det en tendens til at denne kritikken 

ikke blir nevnt eller henger med nederst i sakene i saker med andre vinklinger.  
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5. Formidlingsstrategien  
Forskningsinstitusjoner er blitt mer bevisste på å være synlige i media. Publisitet og synlighet 

kan blant annet bety økt legitimitet til forskningen, det kan resultere i økonomisk støtte til 

forskningsprosjekt, og andre forskere kan bli bevisst på deres forskning. Forskerne bak 

fossilet Ida ønsket oppmerksomhet om fossilet som de hadde forsket på i to år. De ville 

påvirke aviser, radio, og TV-kanaler over hele verden slik at de rapporterte om dem. Hvordan 

gikk de fram for å få til dette? I denne delen av oppgaven skal jeg analysere mediestrategien 

rundt lanseringen av fossilet Ida. Hovedfokuset vil ligge på hvordan presentasjonen av fossilet 

ble tilrettelagt for norske medier.  

5.1 Forskernes PR-strategi  
 

You only get one shot, do not miss your chance to blow 
This opportunity comes once in a lifetime yo! (sitat Eminem i Hurum 10.11.09) 

 

Setningene er hentet fra en forelesning Jørn Hurum holdt for studenter og ansatte ved 

Høgskolen i Oslo seks måneder etter at fossilet ble presentert for pressen for første gang 

(Hurum 10.11.09). De kan sies å presenterer en holdning til hvordan forskerne bak Ida-

fossilet tenkte i forhold til formidling da de fikk tilgang til fossilet.  

 

I dag er det vanlig at forskningsinstitusjoner ansetter profesjonelle PR-folk eller benytter seg 

av eksterne mediekonsulenter for å synliggjøre aktivitetene sine på en god måte. Forskerne i 

Ida-saken opererte uavhengig av formidlere fra egne institusjoner. Naturhistorisk museum har 

ikke rutiner eller lignende for å formidle ny forskning eller resultater av forskning (Hurum 

15.01.10). Fossilforskerne tok selv initiativ og kontaktet TV-produksjonsselskapet Atlantic 

Productions for hjelp til å formidle forskningen. Atlantic Productions driver i utgangspunktet 

ikke med public relations og informasjonsrådgivning, de lager først og fremst TV-

programmer som selges til TV-stasjoner verden over19. Sammen med Ida-forskerne utarbeidet 

produksjonsselskapet en lanseringsstrategi som var tilrettelagt internasjonale medier.  

5.2 Bakgrunn for strategitenking  
Det var paleontolog og førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, 

Jørn Hurum, som tok initiativ til den omfattende formidlingsdelen i Ida-prosjektet. Han har 

                                                 
19 På Atlantic Productions hjemmeside står det at de skaper “quality programmes for audiences in over forty 
countries. We produce programmes for a wide range of broadcasters, undertaking both commissions and co-
productions” (Atlantic Production 03.02.10) 
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selv både jobbet med radio og TV og har erfaring med formidling av forskning. For å forstå 

strategien bak formidlingen av fossilet vil jeg gi et innblikk i Hurums bakgrunn og hans 

arbeid mot medier i blant annet ”Svalbard-prosjektet”.  

 

Hurum har etter hvert blitt en kjent vitenskapsformidler20. Han har blant annet arbeidet i 

barne- og ungdomsprogrammet ”Newton” på NRK, hvor han kommenterte andres forskning i 

”Jørns hjørne”. Han har også vært mye involvert i TV-programmet ”Schrödingers katt” på 

NRK-TV og det populærvitenskapelige radioprogrammet ”Verdt å vite” på NRK-radio. Etter 

å ha jobbet med å kommentere andres forskning i flere år, innså Hurum i 2004 at han kunne 

dra nytte av dette arbeidet i formidling av egen forskning, ikke minst for å få økonomisk støtte 

til forskningsprosjekter (Hurum 15.01.10).  

 
Det finnes mange penger der ute, vi må bare ha en litt annen strategi for å få tak i dem for å 
kunne gjøre forskning (Hurum 15.01.10).  

 

Fra 2004 ledet Hurum et forskerteam i arbeidet med utgravinger av øgler på Svalbard. I løpet 

av to år ble det funnet 11 øgleskjelett på Svalbard, der ett av dem som utmerket seg spesielt. 

Forskerne fikk med seg NRK som filmet det første funnet de gjorde. Resultatet ble en sending 

på ”Schrödingers katt” i september i 2004. Tidlig samme dag som ”Schrödingers katt” skulle 

sende dokumentaren hadde NRK Dagsnytt et innslag om funnet. I tillegg ble det publisert en 

nettsak som ble lagt ut på nettsidene til Naturhistorisk museum. Resultatet ble en hektisk dag 

med flere timer i mobiltelefon for Hurum. Våren 2006 fikk forskerne inn et fossil av en 

dinosaurknokkel fra bunnen av Nordsjøen der de dro nytte av tidligere erfaring med 

formidling. De gjorde klar en vitenskapelig publikasjon om den ”marine øglen” og forberedte 

samtidig å formidle funnet på norsk (Toft 17.06.09). Forskerne vinklet på at dette var Norges 

første dinosaur, og avtalte med Aftenpostens A-magasin om eksklusivitet om et oppslag 

(Hurum 10.11.09). Forskning.no hadde et oppslag om øglen, det samme hadde Norges 

forskningsråd, som også oversatte artikkelen til engelsk og publiserte den slik at den var 

tilgjengelig for et internasjonalt publikum. Funnet ble da omtalt som ”verdens dypeste 

dinosaurfunn”, noe som resulterte i overraskende stor internasjonal interesse (Toft 17.06.09). 

Igjen opplevde forskerne ikke å ha kontroll over hva som ble formidlet om forskningen. Disse 

opplevelsene lærte forskerne mye av (Hurum 10.11.09). 

                                                 
20 I 2001 mottok Jørn Hurum, sammen med Hans Arne Nakrem og Geir Søli, Universitetet i Oslos 
formidlingspris. I 2003 mottok Hurum Norsk Geologisk Forenings formidlingspris og i 2009 ble han tildelt 
Norges forskningsråds formidlingspris.  
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Ifølge Hurum tok de vare på kontaktinformasjon til det han omtaler som ”gode journalister”. 

De studerte også hvordan nyheten bredte seg på nettet og så på hvilke formuleringer 

journalistene brukte. Høsten 2006 fant Bjørn Funke, i ekspedisjonen "Øglejegerne 2006", et 

av verdens største rovdyr på Svalbard (Tunstad 05.10.06): ”Monsterøglen”, som også ble også 

kalt ”Predator X”21. Forskerne var nå mer forberedt på formidlingsdelen av funnet. De ville 

skape interesse om forskningen og faget, samtidig som det var viktig å få tak i sponsorer 

(Hurum 10.11.09). Ifølge Hurum var dette en nyhet av internasjonalt format som ikke måtte 

resultere i kun små oppslag uten gjennomslagskraft. De begynte å utvikle en mediestrategi og 

bestemte at nyheten skulle lanseres samtidig i Norge og internasjonalt. Forskerne henvendte 

seg til journalister de mente de kunne stole på, og ga dem førsterett på nyheten om ”Predator 

X” før den skulle sendes i ”Schrödingers katt” oktober 2006. Forskerne bak øglen fikk 

produsert illustrasjonsmateriale av øglen, vel vitende om at bilder er viktig. Det ble også 

produsert populærvitenskapelige tekster på norsk og engelsk om funnet og det ble laget 

websider med en fastlagt lanseringsdato. Resultatet ble ifølge Hurum medieoppslag over hele 

verden, og Svalbard-prosjektet fikk økonomiske midler fra flere aktører (ibid.). 

 

I 2007 ble selskapet Atlantic Productions plukket ut som en blant fire produksjonsselskap til å 

produsere en dokumentar om øgla på Svalbard. Resultatet ble en totimers dokumentar som 

hadde verdenspremiere i mars 2009. Formidlingserfaringen fra Svalbard-prosjektet ble 

videreført til Ida-prosjektet (Hurum 10.11.09). 

5.3 Et medievennlig fossil  
Jørn Hurum så et formidlingspotensial i Ida-fossilet som ingen andre fossiler i verden kunne 

måle seg med (Hurum 15.01.10). Blant annet var det mange gode historier å formidle ut fra 

fossilet, historier rundt evolusjon, klima, økologi og geologi: ”Jeg så at denne her hadde 

potensial til å fortelle historien om tidlige primater også til mannen i gata” (Hurum 15.01.10). 

Det at skjelettet er 47 millioner år gammelt og dermed det eldste, anså Hurum som svært 

formidlingsvennlig. Dessuten var det mulig med formidling til forskjellige aldersgrupper, ved 

hjelp av kosedyr, Internett, bok og dokumentarfilm (ibid.). På grunn av skjelettets ikoniske 

form og utseende var det også mulighet for å personifisere fossilet.  

 

                                                 
21 Predator X er et rovdyr som levde i havet under Juraperioden. Den var 15 meter lang og veide cirka 45 tonn. 
Den regnes som et av verdens farligste rovdyr som har levd i havet i jordas historie. Fossiler av Predator X ble 
funnet på Svalbard i 2008 (Naturhistorisk museum 16.03.09).  
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For at folk skulle kunne identifisere seg med det eldgamle primatet og historien bak, oppkalte 

de det Ida, etter Hurums datter som da var nesten seks år. Omregnet i menneskeår var også 

fossilet seks år da det døde. For forskerne bak fossilforskningen var det et bevisst 

formidlingsgrep å menneskeliggjøre Ida. I utgangspunktet er noe som er 47 millioner år 

gammelt ikke så lett å formidle til folk som ikke har utdanning eller bakgrunn fra geologi eller 

lignende. Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan livet var for så mange år siden. 

Men det viste seg at fossilet hadde flere karakteristikker som gjorde det til et ”medievennlig” 

fossil. For eksempel det at forskerne fant ut at det var en jente på ni måneder. Hun hadde 

melketenner da hun døde og hun hadde brukket håndleddet. Dette var trekk som forskerne 

utnyttet i sin promovering av Ida: ”Du får et personlig forhold til Ida, noe som fungerte veldig 

godt i møte med media”, sier Hurum (Hurum 15.01.10). Hans mål var at mediene skulle 

formidle at fossilet var jente, 47 millioner år gammelt og i slekt med menneskene, uavhengig 

av hvor på slektstreet fossilet befant seg (ibid.). 

5.4 Forskning møter marked 
Ida-forskerne valgte en annen framgangsmåte enn det som er mer vanlig ved offentliggjøring 

av et nytt forskningsfunn. Selv sier Hurum at den ”normale måten” å offentliggjøre forskning 

som Ida-forskningen ville vært å presentere fossilet på flere vitenskapelige kongresser, 

publisere i de høyt ansette tidsskriftene, gi internasjonale vitenskapsjournalister artikkelen slik 

at de kunne formidle den, lage TV-dokumentar etter et par år og deretter skrive bok etter enda 

noen år (Hurum 10.11.09). Sett med dette perspektivet var formidlingen av Ida ulik en vanlig 

måte å offentliggjøre forskningen på. Fra tidligere forskningsformidlingen hadde Hurum 

erfart at det var en fordel å integrere forskningen og formidlingen ved ikke å vente med 

formidlingen, men gjøre den klar samtidig med forskningen (ibid.). 

 

Naturhistorisk museum har ingen rutiner for formidling av forskningsresultater fra forskere 

tilknyttet museet (Hurum 15.01.10). Derfor var det fossilforskerne som selv utarbeidet en 

lanseringsstrategi. Mens filmen om ”Predator-X” var under produksjon, hadde forskningen på 

Ida-fossilet pågått i ett år. Etter avtale med forskerne på Ida-prosjektet gjorde Naturhistorisk 

museum avtale med produksjonsselskapet Atlantic Productions om å produsere en 

dokumentar også om Ida-fossilet. Atlantic Productions begynte filming raskt for å følge 

forskningsprosessen og i ett år fulgte et filmteam den vitenskapelige prosessen. Prosjektet fikk 

navnet ”Prosjekt x” og alle som tok del måtte undertegne et fortrolighetsdokument (papir om 

taushetsplikt), fordi dette skulle holdes hemmelig fram til lansering av fossilet. ”Det ble et 
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drømmeprosjekt som ble virkelig. Vi regisserte hele greia fra begynnelse til slutt”, uttalte 

Hurum til Uniforum (Toft 17.06.09). Ifølge Hurum var hemmelighold viktig dersom de skulle 

klare å få ut nyheten overalt samtidig. Ingen dokument ble sendt over nett, og den 

populærvitenskapelige boken ble smuglet inn i butikker på nattestid (Geffen 07.11.09). 

Spesielt var det viktig at ikke bildet av Ida kom ut. 

 

Uten bildet hadde vi ingen nyhet (…). Så jeg sa at dersom vi skal lage en skikkelig bølge, så er 
det aller viktigste å sitte på bildet. Det er det ikoniske ved fossilet som virkelig kommer til å 
gjøre det, at vi klarer å få overskrifter over hele verden (Hurum 15.01.10).  

 

Det ble bestemt at den vitenskapelige artikkelen ”Complete Primate Skeleton from the Middle 

Eocene of Messel in Germany: Morphology and Paleobiology”, skulle publiseres i Open 

Access-tidsskriftet PLoS ONE. At tidsskriftet er åpent betyr at det er gratis for alle å lese på 

Internett. Begrunnelsen for å publisere der var at dette er den raskeste måten å publisere et 

stort arbeid, i tillegg til at PLoS ONE ikke har restriksjoner i forhold til manuskriptets lengde 

og antall illustrasjoner (Hurum 15.01.10). Den vitenskapelige artikkelen ble ikke publisert før 

19. mai, dagen fossilforskningen skulle avdekkes for publikum, selv om den hadde vært 

gjennom en review og var klar til publisering noen dager før. Dette var med overlegg fra 

forskernes side fordi de ville ha en ”pangeffekt” der de skulle gi all informasjon om fossilet 

på en gang (Hurum 15.01.10). Da Philip Gingerich, en av Ida-forskerne, fikk spørsmål av en 

journalist i Wall Street Journal, om studien ikke burde blitt publisert i et av de mer 

tradisjonelle vitenskapelige tidsskriftene som Science eller Nature, svarte han:  

 
There was a TV company involved and time pressure. We've been pushed to finish the study; it's 
not how I like to do science (Philip Gingrick i Naik 20.05.09).  

 

Dette antyder at det ikke var full konsensus innad i forskergruppe om hvordan dette skulle 

gjøres.  

 

Anthony Geffen har et bredt kontaktnett, som han benyttet seg av i planleggingsfasen av Ida-

formidlingen (Hurum 15.01.10). Han foreslo for forskerne å lage en populærvitenskapelig bok 

om fossilet, og kontaktet forlaget Little, Brown and Company som satte i gang leting etter 

noen som kunne skrive boken på tre måneder. Colin Tudge og Josh Young fikk oppdraget 

(ibid.). Forfatterne var ikke i mye kontakt med fossilforskerne, men fikk tilgang til 

intervjumaterialet Atlantic Productions hadde. I tillegg hadde Hurum og hans kollega og 

medforfatter av den vitenskapelige artikkelen, Jens Franzen, noen telefonsamtaler med 
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bokforfatterne (Hurum 15.01.10). Den populærvitenskapelige boken fikk navnet The Link: 

Uncovering Our Earliest Ancestor. På tysk fikk den tittelen Das Missing Link (det manglende 

mellomleddet). Hurum sier at de prøvde å stoppe tittelvalget, men at forlagene var 

”ustoppelige” (Hurum 10.11.09). 

 

Geffen foreslo også å koble inn Sir David Attenborough (blant annet kjent som programleder 

i BBC i over 50 år og utnevnt til en rekke britiske ordener) i prosjektet. Geffen kjenner 

Attenborough fra sin tid i BBC. Attenborough ble ifølge Jørn Hurum imponert over fossilet 

og tok del i prosjektet. Blant annet har han stemmen på dokumentaren som ble laget om Ida 

og deltok på en pressekonferanse som ble holdt i London.  

 

Deretter startet Atlantic Productions jobben med å selge dokumentaren, som fikk navnet 

Uncovering Our Earliest Ancestor: The Link, til interesserte TV-kanaler. Den ble solgt til fire 

TV-stasjoner: Amerikanske History (tidligere kjent som The History Channel), britiske BBC, 

norske NRK og den tyske TV-kanalen ZDF. Alle fire gikk inn som ”redaksjonelle partnere” 

(key editorial partners) (Geffen 07.11.09). Spesielt History hadde mye med medielanseringen 

å gjøre. Det ble også laget en nettside, Revealing the link, om fossilet som ifølge Hurum 

fungerte som en ”lanseringswebside med fine bilder” (Hurum 15.01.10).  

 

Hurum forteller at etter hvert som prosjektet eskalerte med antall involverte mennesker ble det 

vanskeligere å beholde kontrollen. Det første året med forskning på fossilet, var det ikke 

vanskelig å holde det hemmelig. Da antall mennesker involvert i prosjektet økte med et 

dokumentarfilmteam, et team som jobbet med nettsiden og forfatterne av boken The Link, var 

det heller ikke et stort problem å beholde kontrollen. Men med involvering av TV-selskapene 

– som skulle selge sine dokumentarer – ble det vanskeligere å beholde oversikten (Hurum 

15.01.10). 

 

I det øyeblikket måtte vi bare slippe det og håpe at det rullet rett vei, for da ble det for stort. Da 
har du plutselig flere hundre mennesker i hele verden som jobber med prosjektet (Hurum 
15.01.10: 12).  

 

Både den vitenskapelige artikkelen, boken, dokumentarfilmen og nettsiden ble offentliggjort 

på samme dag. Og en pressekonferanse i New York var rammen for det hele.  
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5.5 Forskning møter mediene 
Selve lanseringen av Ida-fossilet skjedde som vi har sett via til sammen tre museer. Første 

lansering fant sted ved American Museum of Natural History i New York den 19. mai. Det 

var History som bestemte at lanseringen skulle foregå der (Hurum 15.01.10). Deretter var det 

lansering i London 26. mai og i Oslo 29. mai. I det følgende vil jeg se nærmere på den første 

pressekonferansen fordi det var der Ida ble presentert for første gang. 

 

Den første pressekonferansen i USA var et samarbeid mellom forskerne, Atlantic Productions 

og History. Borgermesteren i New York, Michael R. Bloomberg, åpnet det hele, før han ga 

ordet til daglig leder i History, Nancy Dubuc. Ida-forskerne og History hadde ansvaret for 

hver sin halvdel av pressekonferansen: History promoverte dokumentaren, mens forskerne 

presenterte forskningen bak Ida (Hurum 15.01.10). Også Universitetet i Oslo og forlaget 

Little, Brown and Company var til stede på pressekonferansen. I tillegg opplyste statsråd for 

forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, gjennom en videohilsen til pressekonferansen 

at Regjeringen bevilget 2,2 millioner kroner til Naturhistorisk museum for å sikre god 

oppfølging av fossilet. I New York var klokken 10.30 da pressekonferansen startet, i Norge 

var klokken 16.30. 

 

Forskerne ønsket å presentere Ida-fossilet på en populærvitenskapelig måte, som var 

tilrettelagt for publikum og medier. De var opptatt av å forenkle de vitenskapelige resultatene 

slik at andre enn fagfolk ville forstå (Graven 06.06.09). Det gjenspeiles i måten Ida-forskerne 

uttrykte seg om Ida-fossilet, både muntlig (på pressekonferansen og i intervjuer) og skriftlig 

(pressemeldingen), som vi skal se senere i studien. Jørn Hurum mener at fossilet var bra nok i 

seg selv (Hurum 10.11.09), men uttaler også at det er nødvendig å bruke slagord og store ord 

for å nå ut til mediene med en nyhet som Ida:  

 
Du må spisse det ganske mye. Det nytter ikke kun å produsere i et vitenskapelig tidsskrift og 
håpe at andre plukker opp forskningen. (…) For å nå ut med vårt budskap, så synes jeg det var 
helt greit å bruke kraftige slagord. Det uvanlige var at vi gjorde dette selv, og ikke 
vitenskapsjournalister eller andre forskere i sine kommentarer (Hurum 15.01.10).  

 

Hurum ble overrasket over hvor mange journalister som hadde møtt opp til 

pressekonferansen: ”Vi så jo at dette her kom til å bli litt mer sirkus enn det vi kanskje hadde 

forventet” (Hurum 15.01.10).  
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I Historys promoveringsvideo for dokumentaren om fossilet ble det blant annet brukt følgende 

uttalelser (fra en fortellerstemme og teksting på filmen): ”The most complete fossil primate 

ever found”, “A missing link to the origins of man?”, “They believe that it can shed light on 

human evolution”, “Their research will stun the world”, “They may have found the first ever 

link to human beings”. Forskerne ble også overrasket over slagordene som History presenterte 

for pressen under pressekonferansen. Fraser som blant annet ”The biggest find in 47 million 

years” og ”This will change everything” var ikke klarert med forskerne på forhånd, uttaler 

Hurum (15.01.10). Han mener pressekonferansen ”ble kuppet” av History (Hurum 10.11.09). 

 

Vi tok et oppvaskmøte på det i ettertid og fikk de til å fjerne det, men da var skaden allerede 
gjort. En del journalister gikk i lås med en gang fordi vi hadde disse store slagordene som gikk 
ut. Men vi gjennomførte vår del, den vitenskaplige delen av pressekonferansen ble jo overført 
direkte på BBC World (Hurum 15.01.10).  

 

En del slagord var imidlertid planlagt av forskerne: ”Like a meteorite hitting the earth”, ”It’s 

really a kind of Rosetta Stone” og ”Like finding the lost ark for archeologists”. Disse blir også 

brukt i filmen og i pressemeldingen (som vi skal se). Hurum sier at han brukte enkelte av 

vendingene bevisst for å koble mot filmene om Indiana Jones (som ”Riders of the lost ark”) 

(Hurum 15.01.10). 

 

Å omtale Ida som ”the missing link” møtte, som vi har sett, mye motstand. Hurum innrømmer 

at han har brukt uttrykket i anførselstegn i markedsføringen mot norske medier22 (Graven 

06.06.09). Forskerne ga tillatelsen til å bruke begrepet ”The Link”, som er navnet på både 

dokumentarfilmen, boken og tittel i den engelske versjonen av pressemeldingen som 

Naturhistorisk museum sendte ut. Den norske versjonen av pressemeldingen gjorde, som vi 

skal se, bruk av begrepet ”the missing link”.  

 

Medieoppmerksomheten rundt om i verden ble stor. Både Anthony Geffen (Geffen 07.11.09) 

og Jørn Hurum (Hurum 15.01.10) sier at dette var noe de aldri kunne ha forestilt seg. ”Hun 

ble et så stort ikon så fort. Det hadde vi ikke regnet med, det kunne vi ikke forventet”, uttaler 

Hurum (Vederhus 05.06.09). Geffen mener oppmerksomheten skyldes blant annet at den 

populærvitenskapelige boken kom samtidig med lanseringen. I tillegg til det faktum at David 

                                                 
22 I et intervju med ”Schrödingers katt” uttaler Hurum: ”Ja, vi har valgt å kalle henne et missing link. Du kan jo 
si at alle fossiler er missing link egentlig, men dette er faktisk vår eldste komplette formor som vi vet om av 
fossiler i det hele tatt” (Iversen 19.05.09). 
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Attenborough involverte seg på et tidspunkt. Dessuten hadde Google fossilet i sin logo en 

dag, noe som ga uvurderlig oppmerksomhet (Geffen 07.11.09). 

5.6 Førsterett og sperrefrist 
Som vi har sett benyttet forsker Hurum erfaring fra tidligere formidlingsprosjekter i Ida-

prosjektet. Blant annet tok han vare på kontaktinformasjonen til gode journalister han kunne 

”stole på” og som respekterte en sperrefrist (tidspunkt for når en nyhet kan offentliggjøres av 

presse). Naturhistorisk museum sendte ut to pressemeldinger den 19. mai – en norsk og en 

engelsk versjon. Den engelske inneholdt en sperrefrist til klokken 17.00 norsk tid. Journalister 

hadde dermed ingen mulighet til å referere fra denne før pressekonferansen i New York hadde 

startet. Den norske meldingen inneholdt ingen sperrefrist, noe som tyder på at den ble 

tilgjengeliggjort etter pressekonferansen. Enkelte journalister var blitt kontaktet av forskerne 

før pressemelding ble sendt ut og pressekonferansen ble holdt i New York. De hadde fått 

førsterett på stoffet, mot at de overholdt sperrefristen) som var satt av forskerne.  

 
Geffen i Atlantic Productions forteller at de inngikk samarbeid med aviser rundt om i verden 

fordi dersom de skulle klare å lansere dette til alle samtidig, måtte de samarbeide om å gi 

journalister tilgang til den vitenskapelige publikasjonen, slik at de kunne evaluere og forstå, 

lese og stille direkte spørsmål. De ville ikke at alt skulle komme i en mølje slik at 

journalistene ble ”tatt på sengen” (blind-sided), selv om Geffen ser at noen ble det. 

Konklusjonen til Geffen er at de klarte å holde kontrollen over informasjonen som gikk ut 

(Geffen 07.11.09).  

 

I Norge var det forskning.no og NRK som fikk eksklusiv tilgang til nyheten om fossilet. Jørn 

Hurum tok kontakt med frilansjournalist og biolog Erik Tunstad og ga han all informasjon om 

Ida, også tilgang på den vitenskapelige artikkelen. ”Han er den mest oppegående biologen 

som også er forskningsjournalist”, uttrykker Hurum (Hurum 15.01.10). Tunstad var tidligere 

fagredaktør i forskning.no og skriver fortsatt for nettavisen. Hurum forteller at han stoler på 

Tunstad og forskning.no, og det var begrunnelsen for at de fikk nyheten før andre norske 

aviser eller nettaviser (ibid.). Siden lanseringsstrategien var tilrettelagt for en internasjonal 

presse, ble ikke norske medier prioritert spesielt den første tiden. Jørn Hurum allierte seg med 

forskning.no og NRK, i tillegg til at han hadde et innlegg på trykk i Dagbladet 19. mai, i tro 

om at norske medier kunne hente tekst, sitater og bilder derfra når saken ble offentliggjort. 
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Ikke overraskende opplevde Hurum likevel en storm av henvendelser etter lanseringen, men 

fant ut at han ikke kunne prioritere den norske pressen da han var i USA (Hurum 15.01.10).  

5.7 Naturhistorisk pressemelding 
Det ble sendt ut en engelsk og en norsk pressemelding fra Naturhistorisk museum den dagen 

pressekonferansen i New York ble holdt. Her skal jeg gjennomføre en kvalitativ tekstanalyse 

av den norske versjonen ettersom den var rettet hovedsakelig mot norske medier. Tallene i 

parentes refererer til hvor i pressemeldingen en kan finne igjen det som omtales 

(pressemeldingen er lagt ved oppgaven som vedlegg nummer 4).  

 

Pressemeldingen er bygd opp som en journalistisk artikkel, med tittel, ingress og deretter 

brødtekst. Den inneholder derimot ingen mellomtitler som er vanlig å finne i en journalistisk 

tekst. Pressemeldingen inneholder én setning like etter tittelen og før ingressen, som her blir 

kalt stikktittel23. Dessuten er det et bilde av fossilet Ida, som følges av en siste del med sitater 

fra de fem forfatterne av den vitenskapelige publikasjonen, samt David Attenborough. 

Pressemeldingen avsluttes med kontaktinformasjon til Atlantic Productions og A&T 

Television Networks (eier av TV-kanalen History). Meldingen er beskrivende i formen, uten 

noen direkte sitater, foruten de som er ramset opp i et eget avsnitt. Den framstår som 

informativ, samtidig som det går fram at det her er snakk om noe spektakulært. Språket i 

pressemeldingen er preget av en retorikk som ikke gir rom for andre tolkninger enn den som 

blir framsatt. Det tas knapt i bruk ord som modifiserer eller tar forbehold om at dette fortsatt 

er usikker forskning.  

 

Språket i pressemeldingen kan karakteriseres som forenklet fordi det ikke tar bruk i noen 

vitenskapelige begrep eller uttrykk knyttet til forskningen bak fossilet. Heller ikke fossilets 

latinske artsnavn ”Darwinius masillae” er oppgitt. Fortellerstemmen i pressemeldingen er 

Naturhistorisk museum. Tidlig går det fram at det er et internasjonalt forskerteam ledet av 

Jørn Hurum som står bak forskningen, men likevel brukes ”vi” i omtalen av funnet, for 

eksempel: ”Vi vet at hun er en jente fordi hun mangler penisbein som er kjent hos andre 

tidlige aper og halvaper” (6). Hurum er tilknyttet Naturhistorisk museum, så en form for 

eierskap fra museet sin side er å vente.   

 

                                                 
23 Stikktitler fungerer som et supplement til, eller forlengelse av hovedtittelen og har ulik plassering fra sak til 
sak i VG.  
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Tittel på pressemeldingen er ””Missing Link” er funnet!” (1). Denne tittelen tar ingen 

forbehold. Her blir det slått fast at det er det manglende mellomledd som er funnet. Like etter 

tittelen kommer stikktittelen som forteller at dette er en pressemelding: ”PRESSEMELDING: 

Et ”Missing link” som ikke mangler lenger!”. Som tidligere beskrevet (under avsnitt 4.2: 

”Kritikk mot fossil og formidling”) er brukt av begrepet ”the missing link” svært omdiskutert, 

og ble i Ida-saken møtt med mye motstand fra ulike hold i ettertid. Likevel velger 

Naturhistorisk museum å benytte seg av dette som inngang til nyheten om fossilet.  

 

Bak både tittel og stikktittel er det utropstegn. Utropstegn blir ofte brukt ved imperative 

setninger (bydende setninger som oppfordringer og ordrer). Når man bruker utropstegn, kan 

det markere at det ligger et ekstra lag med følelser under utsagnet. Det indikerer at avsender 

mener at dette er noe ekstraordinært. Dersom liknende setninger står uten utropstegn, blir de 

mer følelsesmessig nøytrale. Det kan være nærliggende å anta at utropstegn i denne 

sammenhengen brukes for å markere en overraskende opplysning. Det understreker det 

sensasjonelle funnet overfor mottakeren. 

 

Etter tittel og stikktittel følger en ingress der det står at det er Jørn Hurum ved Naturhistorisk 

museum i Oslo som har ledet et internasjonalt forskerteam og at de samme dag annonserte 

”beskrivelsen av det eldste komplette apeskjelettet i verden” (3). I ingressens andre setning 

står det at pressekonferansen foregikk på American Museum of Natural History i New York. 

Det er ikke gjort rom for tvil om betydningen av funnet, noe som er gjennomgående i hele 

pressemeldingen. Dette er ”det eldste, mest komplette apefossilet i verden” (4). Og 

fossilfunnet blir omtalt som ”et vitenskapelig gjennombrudd” (12). Men det er ett unntak. Det 

er i avsnitt syv (8) der pressemeldingen kommer inn på begrepet ”missing link”. Her står det 

at fossilet kan kalles et ”missing link” som ikke mangler lenger. Det modale verbet ”kan” 

poengterer at dette ikke er noe som er helt sikkert. Pressemeldingen fastslår ikke at dette er 

det manglende mellomledd. Men som vi har sett, antyder tittelen noe annet. De neste 

setningene i avsnittet viser til at forskningen bak fossilet viser at apen har trekk som er å finne 

hos halvaper i dag (altså ikke hos mennesker), og samtidig at hun har trekk som bare finnes 

hos aper. De neste to setningene støtter opp om at fossilet har trekk som kan plassere det i 

roten av menneskets utvikling (8). 

 

Faktaopplysninger preger den første delen av meldingen. Det blir opplyst om alder, hvor 

fossilet ble funnet og hvor komplett det er (3, 4). Deretter følger to avsnitt som gjør bruk av 
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identifikasjon (5, 6, 7). ”Apen er en jente på nesten 60 cm med en lang hale”. I denne 

setningen blir det slått fast at apen er en jente, noe som gjør fossilet lettere å sammenligne 

eller koble til oss mennesker. Apeskjelettet blir sammenlignet med apen til Pippi 

Langstrømpe, Herr Nilsson (5). De fleste i Norge kjenner apen til Pippi Langstrømpe og det 

gjør at assosiasjonene går til den lille apen. Dessuten sammenlignes primatens alder med 

menneskets alder. Fossilet var ni måneder da det døde, som tilsvarer et seks år gammelt 

menneske. Alt i alt er det lettere å tenke på fossilet som hunkjønn på seks år som ligner på 

apen til Pippi, enn en skapning som levde for 47 millioner år siden.  

 

Deretter følger noe som kan ligne mer praktisk informasjon om hvor det vitenskapelige 

arbeidet til forskerne blir publisert (9). Det blir presisert at PLoS ONE er et velrenommert 

Open Access-tidsskrift. Mottakerne av pressemeldingen blir også informert om dokumentaren 

og hvor denne sendes (10). Det blir opplyst om at Sir David Attenborough har vært involvert i 

arbeidet med dokumentaren. Ettersom Attenborough er en kjent vitenskapsformidler, kan det 

å nevne han i pressemeldingen være en måte å skape anerkjennelse rundt funnet på. Det 

samme kan omtalen av forfatteren av den populærvitenskapelige boken The Link, Colin 

Tudge, sies å gjøre. Han omtales som en kjent populærvitenskapelig forfatter (11). Som en 

kan forvente av en pressemeling, inneholder den flere elementer der det blir informert om 

ulike faktorer knyttet til fossilfunnet som tidspunkt og sted for hvor dokumentaren vises, når 

og hvor boken blir gitt ut, link til nettstedet og når og hvor fossilet blir stilt ut. Dette er en 

form for promovering av de ulike kommersielle elementene i Ida-lanseringen. 

 

Nederst på pressemeldingen står det under en mellomtittel ”Sitater fra forskere” en rekke 

sitater fra folk involvert i Ida-saken. Til sammen er det åtte sitater hvorav de to første er fra 

Jørn Hurum. Deretter følger to sitater fra David Attenborough, og så ett sitatet fra hver av de 

fire forskerne bak fossilet. Attenborough er ikke forsker, men en respektert programleder og 

BBC-personlighet. Likevel er to av hans sitater med i pressemeldingen, noe som kan tyde på 

at han i denne sammenheng blir verdsatt som en kilde i formidlingen av forskning. Han har 

heller ingen kritiske bemerkninger til fossilet. Sitater fra forskerne kan være en måte å spille 

på autoriteten forskerne sitter på som kilder, ettersom autoritative kilder ofte blir brukt av 

journalister for å oppnå troverdighet i nyhetssakene. Samtidig er senderegenskaper (sender er 

her Naturhistorisk museum) som troverdighet og attraktivitet viktige faktorer, noe som 

forfatter av pressemeldingen ved hjelp av sitater fra forskerne benytter seg av.  
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Samtlige av sitatene er positivt ladet, med fokus på ulike deler av forskningen og funnet. 

Sitatene har en oppbygging som gjør at de er lett for avisene å bruke i artikler. De er korte og 

konsise og inneholder samtidig relevant informasjon. Ut fra sitatene (og pressemeldingen for 

øvrig) framgår det at dette er noe uventet og sjeldent. Det er noe som vil forandre vår 

forståelse av primatenes tidlige utvikling. Her er to av sitatene:  

 

This fossil is so complete. Everything’s there. It’s unheard of in the primate record of all. You 
have to get human burial to see something that’s this complete.  
Dr Jørn Hurum, Natural History Museum, University of Oslo (16).  
 
This fossil rewrites our understanding of the early evolution of primates.  
Dr Jörg Habersetzer, Senckenberg Research Institute (23).  

 

Sitatene levner ikke mye tvil om at forskerne mener at dette er et viktig funn. Fossilet 

sammenlignes med Rosettasteinen, og Attenborough mener at det manglende leddet ikke 

lenger er savnet.  

 

Den engelske versjonen museet sendte ut inneholdt de samme sitatene, i tillegg til et tredje fra 

Jørn Hurum. Forskjellene på den engelske og den norske versjonen er flere. Den engelske 

versjonen var lenger enn den norske, og inneholdt flere faktaopplysninger som var mer 

knyttet til ”fagspråk”. Det vil si at det er flere opplysninger om hvor fossilet stammer fra, hvor 

i evolusjonshistorien hun sannsynligvis befinner seg, og ytterligere begrunnelse for hvorfor 

det kan argumenteres for at hun stammer fra mennesker. Den engelske versjonen er heller 

ikke så personfokusert i starten som det den norske er. Dessuten var tittelen på den engelske 

versjonen mer ”moderert” enn den norske: ”The Link”. I den norske fokuseres det mer på at 

det er Hurum som har ledet forskerteamet. Det er ikke så rart med tanke på at denne var rettet 

mot norsk presse. Den engelske versjonen innholdt også flere kontaktpersoner enn den 

norske, både til PLoS ONE, Atlantic Productions, History, BBC og Little, Brown and 

Company. I den norske versjonen var det var det kun kontaktinformasjon til Atlantic 

Productions og A & T Television Networks (internasjonalt medieforetak som eier History).  

 

Etter denne gjennomgangen a Ida-forskernes formidlingsstrategi, skal vi se nærmere på 

hvordan VG, VG Nett, forskning.no og Aftenposten dekket Ida-saken.  
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6. Mediedekningen  
Hva resulterte den medierettede lanseringsstrategien i? Hvordan skrev Aftenposten, 

forskning.no, VG og VG Nett om fossilet Ida? Her skal de 41 nyhetssakene i oppgavens 

utvalg undersøkes i forhold til kildebruk, vinkling og kritisk journalistikk. Dette sier noe om 

den journalistiske kvaliteten på artiklene, samtidig som det er med på å belyse relasjonen 

mellom Ida-forskerne som kilder og journalistene. Først gjennomgår jeg samtlige av utvalgets 

41 artikler ved en kvantitativ innholdsanalyse. Deretter undersøker jeg VG, VG Nett, 

Aftenposten og forskning.nos første artikler i Ida-saken ved en kvalitativ næranalyse av fire 

artikler. Så følger den brede kvalitative tekstanalysen av de 41 artiklene i utvalget.  

6.1 Kvantitativ gjennomgang  
I denne delen skal jeg se på vinklingen av de 41 nyhetsartiklene i utvalget. Jeg vil se på om 

nyhetsartiklene er vinklet positivt, nøytralt eller negativt/vanskelig å bestemme, og framstille 

dette skjematisk. Dessuten undersøkes også antall kilder i nyhetsartiklene og hvorvidt Ida-

forskerne er representert i tekstene ved siteringer og bilder. I tillegg til antall artikler som 

fordeler seg på de ulike verdiene, vil dette også bli framstilt i en prosentvis oversikt. Det er 

grunn til å påpeke at det med en så lite antall artikler som 41 blir det raskt store prosentutslag. 

Derfor bør prosentforskjeller tolkes med varsomhet. 

6.1.1 Artiklenes vinkling 

En samlet oversikt over nyhetssakene gir denne fordelingen mellom ”positiv”, ”negativ” og 

”nøytral/vanskelig å bestemme” for de fire mediene i utvalget: 

 

Medier 
  VG VG Nett Aftenposten forskning.no Totalt 

Positiv 3 (50) 8 (73) 8 (52) 6 (60) 25 (61) 

Negativ 0 1 (9) 2 (14) 1 (10) 4 (10) 

Nøytral/vanskelig å 
bestemme  3 (50) 2 (18) 4 (29) 3 (30) 12 (29) 

Total 6 (100) 11 (100) 14 (100) 10 (100) 41 (100) 
Tabell 1: Vinkling på artikler i VG, VG Nett, Aftenposten og forskning.no. Tallene i parentes er prosentandelen, 
avrundede tall. 
 

Som det går fram av tabellen er det et flertall av positivt vinklede nyhetsartikler i utvalget. 

Med 61 prosent er over halvparten positive til forskerne eller forskningen i Ida-saken, mens 

29 prosent har verdien nøytral/vanskelig å bestemme. Totalt utgjør positivt vinklede saker og 

nøytrale/vanskelig å bestemme cirka 90 prosent. Kun fire av sakene har fått verdien negativ, 
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som utgjør knappe 10 prosent av utvalgets artikler. VG Nett har den høyeste prosentandelen 

av positivt vinklede saker i utvalget, mens VG har den laveste. 

 

6.1.2 Antall kilder  

Før jeg viser forskjeller i antall kilder avisene imellom, kan det være interessant med en 

samlet oversikt over antall kilder i nyhetsartiklene. Denne frekvenstabellen viser fordelingen 

over antall saker med én kilde, to kilder og tre eller flere kilder. 

 

  Frekvens Prosent 

Én kilde 17 42 
To kilder 13 32 

Tre eller flere kilder 11 27 
Totalt  41 100 

Tabell 2: Ingen nyhetsartikler inneholder ingen kilder, derfor er ikke den verdien med i framstillingen. Det kan få 
utslag i oversikten at undersakene er regnet som separate saker siden disse ofte er betydelig mindre i størrelse 
og derfor ofte inneholder færre kilder. Samtidig kan en hovedartikkel med en undersak inneholde færre kilder enn 
den normalt ville gjort på grunn av undersakens kilder. 
 

Vi ser at det er flest nyhetssaker med én kilde, totalt 42 prosent, mens 32 prosent av artiklene 

inneholder to kilder. Til sammen utgjør artikler med en og to kilder cirka 73 prosent. Det 

skiller ikke mye mellom saker med to kilder og saker med tre eller flere kilder, med 

henholdsvis 13 og 11 artikler. Det er forskjeller å spore mellom mediene i utvalget i antall 

kilder. Det kan best demonstreres med en prosentvis fordeling: 

 

Medier 
  VG VG Nett Aftenposten Forskning.no Totalt 

Én kilde 33 (2) 27 (3) 43 (6) 60 (6) 42 (17) 

To kilder 50 (3) 36 (4) 36 (5) 10 (1) 32 (13) 

Tre eller flere kilder 17 (1) 36 (4) 21 (3) 30 (3) 27 (11) 
Totalt  100 (6) 100 (11) 100 (14) 100 (11) 100 (41) 

Tabell 3: Prosentvis fordeling mellom antall kilder i nyhetssakene fordelt på mediene. Tallene i parentes er antall 
artikler.  
 

Denne oversikten viser at forskning.no har flest prosentvis nyhetsartikler med én kilde i 

forhold til antall artikler som er skrevet i Ida-saken. 60 prosent av artiklene på nettavisen 

inneholder én kilde. Samtidig har forskning.no nest høyest andel av saker med tre eller flere 

kilder. VG har flest artikler med to kilder. VG Nett har en ganske jevn fordeling mellom én 

kilde, to kilder og tre eller flere kilder, og er også mediet med flest saker med tre eller flere 

kilder. Aftenposten har et flertall av saker med én kilde, seks av 14 artikler, noe som utgjør 43 

prosent av alle nyhetsartiklene til avisen. Det kan være nyttig å ha i tankene at Aftenposten 
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opererer med flere undersaker enn det VG Nett og forskning.no gjør (de har ingen 

undersaker), og dette kan slå ut på denne statistikken. Undersaker kan ofte inneholde kun én 

kilde fordi hovedsaken også inkluderer kilder.  

6.1.3 Synlige Ida-forskere  

Det er interessant å undersøke i hvilken grad Ida-forskerne er representert i artiklene ved 

siteringer og ved bilde. En gjenomgang av artiklene viser at Ida-forskerne er direkte sitert i 71 

prosent av sakene. Det vil si at de er brukt som kilde i 29 av 41 saker, enten ved at 

journalisten selv har vært i kontakt med dem, eller ved at journalisten har benyttet seg av 

forsker Jørn Hurums uttalelser til andre medier. En nærmere gjennomgang viser at Ida-

forskerne er synlige i ni av 16 saker med kun én kilde. At de er representert i kun litt over 

halvparten av sakene med én kilde, virker lite med tanke på at de ble brukt mye i det samlede 

korpuset av nyhetsartikler. En nærmere undersøkelse viser at tre av de ni sakene er undersaker 

der Ida-forskerne er representert i hovedsakene. Ytterligere tre saker er det en kan kalle 

bakgrunnssaker, der for eksempel to artikler omhandler området hvor Ida-fossilet ble funnet. 

De siste to er fra Darwin-utstillingens åpning i Oslo. I artikler med to kilder er Ida-forskerne 

kilde i 12 av 13 saker, mens i saker som inneholder tre eller flere kilder er Ida-forskerne 

representert i åtte av 11 saker. Tabellen nedenfor viser fordelingen de ulike mediene imellom 

når det gjelder forskernes synlighet i nyhetsartiklene, i form av direkte siteringer.  

 

Forsker sitert 
  Ja Nei Totalt 

VG 4 (67) 2 (33) 6 (100) 

VG Nett 10 (91) 1 (9) 11 (100) 
Aftenposten 9 (64) 5 (36) 14 (100) 

forskning.no 6 (60) 4 (40) 10 (100) 
Totalt  29 (71) 12 (29) 41 (100) 

Tabell 4: Ida-forskernes synlighet i nyhetsartiklene ved direkte siteringer fordelt på mediene. Tallene i parentes er 
prosentandelen, avrundede tall. 
 

VG Nett skiller seg ut her. I kun én av sakene har journalisten unnlatt å benytte seg av 

forskerne som kilde, ti av 11 artikler inkluderer Ida-forskerne som kilde. Forskning.no har 

høyest prosentandel der Ida-forskerne ikke er sitert. I oppgaven vil det ikke bli foretatt en 

dyptgående analyse av billedbruk i artiklene. Likevel er det interessant å se hvorvidt Ida-

forskerne24 er avbildet i nyhetsartiklene. Dette kan si noe om Ida-forskernes 

viktighet/prioritering i teksten. Er de avbildet, kan kilden ofte være den som er i hovedfokus i 

                                                 
24 I utvalget er det kun Jørn Hurum som er avbildet av Ida-forskerne, ingen av de andre i forskerteamet.  
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teksten. Totalt er forskerne avbildet i 30 av 41 artikler, noe som utgjør en prosentandel på 73. 

Ved flere anledninger er det slik at der forskeren ikke er sitert i teksten, kan Hurum være 

avbildet i samme artikkel. På VG Nett inneholder samtlige artikler bilde av Jørn Hurum. Det 

er verdt å merke seg at nettaviser ofte har en annen tilnærming til bruk av bilder enn det en 

papiravis har. Nettmedier muliggjør bruk av flere bilder i mye større grad papiraviser, som har 

en mye strengere struktur på grunn av plassbegrensninger.  

6.1.4 Oppsummert  

En kvantitativ gjennomgang av utvalgets 41 artikler viser at det er overvekt av positivt 

vinklede saker, og kun ti prosent av artiklene har verdien negativ vinkling. Det er et flertall av 

artikler med bruk av én kilde. Forskning.no har flest saker med kun én kilde, mens VG Nett 

har flest saker med tre eller flere kilder. Ida-forskerne er synlige ved direkte sitat i 71 prosent 

av nyhetsartiklene. VG Nett benytter seg av Ida-forskerne som kilder i 10 av 11 saker, og i 

samtlige artikler er Jørn Hurum avbildet. Forskning.no er den av mediene som har høyest 

prosentandel av saker der forskerne ikke er direkte sitert i teksten. 

6.2 Næranalyse av fire artikler  
I den påfølgende næranalysen vil jeg undersøke hvordan forskningen ble framstilt første gang 

det ble skrevet om. Jeg vil se på hvilken måte artiklene er vinklet, er de nyanserte eller heller 

de mot det sensasjonelle? Hvilke kilder som er brukt og på hvilken måte de kommer til 

uttrykk, er også sentrale spørsmål her. Hvordan eventuell usikkerhet i den nye forskningen 

kommer til uttrykk, blir også undersøkt.  

6.2.1 Forskning.no: Det manglende mellomledd 

Forskning.nos første artikkel om Ida-fossilet ”Det manglende mellomledd” ble skrevet av 

journalist Erik Tunstad (Tunstad 19.05.09). Journalisten har selv bakgrunn fra biologien og 

fikk førsterett til stoffet. Artikkelen er positivt vinklet og er sensasjonaliserende 

innholdsmessig. Den er lang og utfyllende med mye ulik informasjon både om fossilet, 

forskningen og formidlingen bak. Hovedbudskapet i teksten er at en norsk forsker har funnet 

mellomleddet som har manglet i menneskenes historie for å forstå vår utvikling til det vi er i 

dag. VG Nett brukte saken fra forskning.no som en referanseartikkel der journalisten både 

linker til og siterer fra den (Andersen 19.05.09b). Også innholdet i en faktaboks i VGs 

artikkel 20. mai er hentet fra saken på forskning.no (Giæver 20.05.09).  
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”Det manglende mellomledd” (1) inneholder to bilder og to illustrasjoner. Jørn Hurum står 

som opphavsperson på alle fire (det er markert ved hans navn i bilde-byline). Bildene er av 

fossilet Ida: ett nærbilde av fossilets øverste del og ett som viser hele fossilet. Den ene 

illustrasjonen er en tegning som viser hvordan forskerne mener Ida så ut da hun levde, den 

andre en tegning av hvor på evolusjonstreet Ida antas å befinne seg. Artikkelen inneholder 

mye tekst. Til sammen har artikkelen 2 615 ord. Til sammenligning besto VG Netts første 

artikkel om Ida-fossilet av 466 ord.  

 

Tittelen ”Det manglende mellomledd”, er i utgangspunktet nokså nøytral, og fanger kanskje 

ikke oppmerksomheten i den grad den kunne ha gjort ved å benytte en annen 

ordsammensetning. I tillegg er den visuelt liten og fanger ikke oppmerksomhet i samme grad 

som en fetere tittel kanskje kunne gjort. Likevel er den konstaterende i formen ved at det 

verken er sitatstrek eller anførselstegn foran, som kunne ha indikert at dette var direkte 

rapportert tale, altså at påstanden om Ida som det manglende mellomledd var noe en kilde 

hadde uttrykt. Slik det framstår nå er dette derimot journalistens rapport (den delen av en 

journalistisk tekst som blir framført direkte av journalisten). Tredje mellomtittel i artikkelen 

lyder ”Missing link” (21) og er med på å bygge opp under påstanden om at Ida er ”the 

missing link” (22). Den første setningen i dette avsnittet avsluttes slik: ” hun kan nemlig være 

det vi på uvitenskapelig vis kaller ”The missing link»!”. Her benyttes det utropstegn, som ofte 

blir brukt ved bydende setninger som oppfordringer og ordrer, og er med på å understreke et 

poeng overfor leseren.  

 

I likhet med tittel er også ingressen konstaterende i formen, og dens første setning slutter opp 

om påstanden i tittelen: ”Et 47 millioner år gammelt fossil av en liten apelignende skapning 

viser i detalj hvordan livet tok sitt aller første skritt i retning av oss mennesker” (2). Heller 

ikke dette er skrevet i sitatform og framstår dermed som journalistens utsagn. I ingressens 

andre setning, ”Bak funnet står den norske paleontologen Jørn Hurum”, skifter fokus fra 

fossilet til den norske forskeren Jørn Hurum. Det vinkles dermed på personen som har 

”funnet” Ida. Å finne noe betyr å oppdage eller avsløre noe som har vært skjult. Ingressens 

andre del antyder dermed at det er Hurum personlig som har funnet fossilet. Men som vi har 

sett var det en anonym samler som kjøpte det i 1982, og det ble solgt til Naturhistorisk 

museum i 2006. Først lenger ned i artikkelen blir den riktige historien bak fossilet fortalt. 

Dette fordrer at mottakeren av teksten leser tittel, ingress og nokså langt ned i artikkelen for å 

få den riktige sammenhengen.  
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Forsker Jørn Hurum er artikkelens eneste kilde. Han blir både direkte og indirekte sitert. Det 

er få anføringsverb25 i teksten sammenlignet med antall sitater. Der slike verb er benyttet er de 

nøytrale (fire ganger ”sier” og to ganger ”forteller”). Forskeren omtales som paleontolog og 

forsker ved Geologisk museum ved Universitetet i Oslo, aldri med jobbtittelen 

førsteamanuensis. Hurum blir tillagt personlige trekk i teksten. I setningen ”Hurum er i 

kjempeform, latteren sitter løst – som alltid” (32) kommer et trekk ved personligheten til 

forskeren til uttrykk. Den samme setningen sier også noe om relasjonen mellom forskeren og 

journalisten. Det later til at journalisten kjenner Hurum, men om det er på et personlig plan 

eller gjennom Hurums tidligere medieopptredener, er ikke mulig å fastslå.  

 

Artikkelen gjør bruk av flere fagtermer, spesielt når journalisten forklarer hvordan forskerne 

kom fram til at Ida var en halvape, og hvorfor de kan si det. Også når Ida settes inn i 

evolusjonsrekken blir flere fagtermer fra geologien benyttet: 

 
Den eldste er den vi kaller arkaiske primater. Deretter, i begynnelsen av Eocene-perioden, finner 
vi adapiformenes og omomyidenes storhetstid (78).  

 

Journalisten stiller ingen kritiske spørsmål til forskningen, og bruker ingen andre kilder som 

kan belyse forskningen fra flere sider. Ida-forskernes vitenskapelige publikasjon i PLoS ONE 

er sitert nederst i teksten, noe som indikerer at den er benyttet som kilde. Den nye forskningen 

framstår dermed som sikker. Helt nederst i artikkelen kommenteres det derimot fram at 

forskningen er kontroversiell og vil vekke diskusjon. Hurum uttaler at forskerne er ”forberedt 

på kritikk. Vi tror vi har rett, men kanskje vi har feil. Det er slik vitenskap fungerer” (97).  

 

Journalisten lar i enkelte tilfeller sin egen ”stemme” slippe til i artikkelen. Den journalistiske 

rapporten framstår enkelte ganger som om journalist er med på å underbygge den nye 

forskningen, gjennom setninger som: ”Det skal ikke store biologiske kunnskaper til for å 

forstå at det er en primat du ser restene av, når du ser Ida. (…) (41) og: ”Med Messels 

geologiske alder i bakhodet, bør du skjønne at det umulig kan ha vært en hvilket som helst 

filletante” (42). Journalisten tar også på seg rollen som formidler av forskningen. Ved bruk av 

pronomen som ”vi” og ”i vårt tilfelle” virker det som det er journalisten som uttaler seg om 

forskningen: 

                                                 
25 Anføringsverb er de verbene som knytter et sitat til taleren. De forteller hvordan noe blir sagt, og ofte hvordan 
det sies (Hågvar 2007: 97).  
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Det vi er ute etter, når vi leter etter opphav, er dyr med riktig alder, og som kunne ha gitt opphav 
til de gruppene vi ønsker å finne opphav til (71). 

 

Enkelte ganger framstår journalistens rapport på en måte som setter seg inn i tankene til 

Hurum: ”Hvor detaljert og nydelig Ida skulle vise seg å være, kunne han imidlertid ikke vite” 

(51). Språket er ved flere anledninger gjentakende i formen, noe som kan ha en 

understrekende effekt på den som leser teksten. 

 

Men nå har Hurum og hans kollegaer funnet et nesten komplett fossil av vår under en halv meter 
høye farmor – utrolig nok i seg selv. Enda mer utrolig er fossilets beskaffenhet (5) (mine 
uthevinger).  

 

Bruk av adverbet utrolig to ganger like etter hverandre er med på å understreke et poeng. Det 

samme kan sies om disse setningene: ”47 millioner år gammelt, den aller, aller første ape” (6) 

og ”I tillegg er Ida mye, mye eldre enn Lucy” (17) (mine kursiveringer). Bruk av ord som 

”utrolig” er også med på å framheve at dette er noe fantastisk. Det samme er bruk av ord som 

”eldgammelt” og ”ekstremt” i denne setningen:  

 

Og som om dette ikke er nok – eldgammelt, komplett og ekstremt godt bevart: de siste to årene 
er fossilet i hemmelighet blitt studert av en gruppe internasjonale toppforskere (18). 

 

Det er flere språklige elementer i denne setningen som er med på å underbygge påstanden til 

Ida-forskerne om at dette er et unikt fossil.  

6.2.2 VG Nett: Norske forskere: − Dette er «The missing link» 

I VG Netts første artikkel framstilles fossilet som sensasjonelt ved bruk av ord som 

”revolusjon” (5) ”historisk sensasjon” (6), ”verdens 8. under” (15) og ”Apeskjelettet er 

svimlende 47 millioner år gammelt” (26). Det fokuseres på at det er ”norske forskere” som 

presenterer nyheten, at hun skal stilles ut i Norge og at fossilet kan gi svaret på hvordan 

mennesker utviklet seg fra aper til mennesker (Andersen 19.05.09a). Språket i artikkelen er 

lettfattelig og blottet for fagtermer og lignende, heller ikke det vitenskapelige navnet til 

fossilet er brukt. I stedet personifiseres fossilet ved å sammenligne det med en seks år gammel 

jente med melketenner (21). 

 

Artikkelen preges av et stort bilde forsker Jørn Hurum som smilende holder opp et bilde av 

fossilet. Saken inneholder også et mindre bilde av Ida i helfigur. Tittelen ”Norske forskere: − 
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Dette er «The missing link»” er slående i bruk av ord. Artikkelen er preget av den hyppige 

bruken av linker, der en kan ”klikke” seg videre til andre steder på internett for å få mer 

informasjon om det som omtales i teksten. Til sammen syv er det linker er det i den 

forholdsvis korte teksten. Tre av dem er linker til den offisielle hjemmesiden til fossilet, (10, 

29, 30), og en er link til pressemeldingen som ble sendt ut av Naturhistorisk museum (28). 

Dessuten er det tre linker til Ida-saken på andre nettaviser: NRK, britiske The Times og 

amerikanske The New York Times. Slik det framstår i teksten har journalisten ikke vært i 

kontakt med noen muntlige kilder for informasjon, verken Ida-forskerne eller andre. Det er 

kun Ida-forskerne (ved Jørn Hurum og pressemeldingen), som blir sitert i teksten, både 

direkte (to ganger) og indirekte.  

 

Det blir ikke stilt kritiske spørsmål til forskningen, men flere steder understrekes det at det er 

andre som står for uttalelsene om fossilet, noe sakens tittel ”Norske forskere: − Dette er «The 

missing link»”, er eksempel på. I brødteksten poengteres det flere steder at det ikke er 

journalisten som selv står bak utsagn, som for eksempel: ”Forskernes oppdagelse omtales som 

en verdenssensasjon” (14), ”Enkelte går så langt i å kalle den lille apen verdens 8. under” (15) 

og ” Ifølge forskerne kan fossilet komme til å forandre vår selvforståelse for alltid” (7) (mine 

uthevinger).  

 

At dette ikke er hundre prosent sikker forskning blir antydet i ingressen ved bruk av et modalt 

hjelpeverb: ”Her er «Ida». Hun er trolig svaret på hvordan vi utviklet oss fra aper til 

mennesker” (3) (min utheving). Dette er med på å gjøre teksten mindre ”konstaterende” i 

formen. Første setning i brødteksten viser også at journalisten tar et lite forbehold om 

forskningens resultat.   

 
Det 47 millioner år gamle apeskjelettet som har fått navnet «Ida», er intet mindre enn en 
historisk sensasjon og kan trolig løse menneskehetens store gåte (6) (min kursivering). 

 
Samtidig er ”trolig” et ord som indikerer at noe sannsynligvis vil skje. I denne setningen 

understrekes samtidig det sensasjonelle i saken, uten sitatstrek eller henvisning til at andre 

(enn journalisten) står bak uttalelsen. 
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6.2.3 Aftenposten: Norske forskere: − Har funnet «the missing link» 

Aftenpostens første nyhetsartikkel om fossilet er interessant fordi det er en NTB-artikkel26 

(Aftenposten 19.05.09). Den ble benyttet av flere av landets medier og satte dermed sitt preg 

på flere av oppslagene om fossilet den første tiden. I Aftenpostens utgave er kun tittel byttet ut 

fra den originale NTB-artikkelen, som hadde tittelen ”Norske forskere tetter hull i arvelæren” 

(NTB 19.05.09). Denne artikkelen ble publiser på nettutgaven til Aftenposten 19. mai og var 

på trykk i papiravisen i en sammenfattet versjon dagen etter. Den har et sensasjonelt preg, og 

er vinklet på at norske forskere har funnet ”the missing link” og at Ida kan forandre vår 

selvforståelse for alltid. Artikkelen preges av et stort nærbilde av fossilet. Tittel er i fete typer 

og strekker seg over to linjer. Like etter artikkelens ingress er det linket til fossilets offisielle 

hjemmeside.  

 

Ingen andre enn Ida-forskerne blir benyttet som kilde i teksten. Pressemeldingen fra 

Naturhistorisk museum er også benyttet som kilde. Jørn Hurum er direkte sitert fire ganger, 

tre sitater er hentet fra ulike nettaviser: ABC News (8), The Guardian (17) og The New York 

Times (24). Anføringsverbene er nøytrale i formen, bortsett fra ett: ”− Dette er vår Mona Lisa, 

slår han fast” (20) (mine uthevinger). ”Slår fast” signaliserer at det ikke er noen tvil om at 

dette er sant.  

 

Det blir ikke stilt spørsmålstegn ved den nye forskningen. Forskningen bak fossilet blir 

framstilt uten kritisk blikk, men flere steder kommer det fram at det er Ida-forskerne som står 

for uttalelsene som dreier seg om forskningen og ikke journalisten selv, for eksempel: 

”Forskere ledet av Jørn Hurum (…) kan nå presentere det de mener er det eldste apeskjelettet 

som noensinne er funnet i verden” (5) og ”Forskerne mener det er et av de manglende 

mellomleddene i menneskets utvikling som er funnet” (6) (mine kursiveringer). 

 

I ingressen går det derimot ikke fram at det er Ida-forskerne som står bak uttalelsen: ”Halvt 

lemur, halvt menneske. 47 millioner år gamle «Ida» kan forandre vår selvforståelse for alltid” 

(3). Setningen framstår som journalistens rapport og ikke forskernes utsagn, ettersom det ikke 

er sitatstrek foran. Ved bruk av det modale hjelpeverbet ”kan” blir det derimot framhevet at 

dette ikke er hundre prosent sikkert. Det blir altså ikke slått fast at fossilet kommer til å 

forandre menneskets måte å se seg selv på. Da kunne for eksempel ”vil” bli brukt som 

                                                 
26 Norsk Telegrambyrå er norsk presses sentrale nyhets- og bildeyrå. Eies i dag av Edda Media, Schibsted, A-
pressen og NRK (Store norske leksikon 30.04.10).  
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selvstendig verb i setningen. I teksten er det eksempler på at forskningen får stå som en del av 

den journalistiske rapporten uten sitatstrek eller henvisning, og det er heller ikke stilt noen 

spørsmålstegn ved betydningen av forskningen:  

Fossilets offisielle navn er Darwinius masillae. Det er 95 prosent komplett, og det er til og med 
funnet mageinnhold og avtrykk av pels rundt fossilet. Fossilet har ikke noe penisbein, og det må 
dermed ha vært ei jente (16).  

Artikkelens siste setning inneholder informasjon om en økonomisk konsekvens av 

forskningen, nemlig at ”Regjeringen har bevilget 2,2 millioner kroner til Naturhistorisk 

museum i Oslo for å sikre god oppfølging av det sensasjonelle funnet” (25).  

6.2.4 VG: − «Ida» er det viktigste funn på 47 MILL. år 

VGs første artikkel sto på side fire og halve side fem 20. mai 2009. Artikkelen inneholder 

også en undersak med tittel ”Prislapp: 4,5 mill.” (denne vil ikke bli inkludert i analysen 

ettersom den er regnet som en egen sak i oppgaven). Artikkelen inneholder en del skildringer 

som avslører at journalisten har vært til stede og observert. Det tilfører teksten et 

reportasjeelement. Derfor er teksten en hybrid mellom en nyhetsmelding og en 

nyhetsreportasje. Journalist var USA-korrespondent Anders Giæver, som hadde fått høre om 

pressekonferansen i New York kort tid i forveien. Saken inneholder informasjon om fossilet, 

men hovedvinklingen er at det er en norsk vitenskapsmann som får mye oppmerksomhet for 

sin forskning:  

 

Ikke siden Thor Heyerdahl kom til San Francisco med restene av ”Kon Tiki” i 1947, har en 
norsk vitenskapsmann fått en oppmerksomhet i USA som det Jørn Hurum fikk med fossilen Ida 
i går (2) (Giæver 20.05.09). 

 

På den måten tar ikke artikkelen for seg forskningen bak fossilet i like stor grad som 

omstendighetene rundt presentasjonen eller formidlingen av det. Journalisten kommenterer 

offentliggjøringen av fossilet, og ikke like mye betydningen av forskningen bak.  

 

Artikkelen har en tittel i fete typer (bokstaver), som strekker seg over seks spalter. Foruten 

bilder av journalist og fotograf (små byline-bilder) er det tre bilder i artikkelen. Jørn Hurum er 

avbildet på det største av dem, som går over fem spalter, der han viser fossilet til New Yorks 

borgermester Michael Bloomberg. Et av de mindre bildene viser datteren til Hurum, et annet 

hele Ida-fossilet. I tillegg er det en faktaboks med overskriften: ”Derfor er «Ida» så spesiell” 

(20), med informasjonen fra forskning.no. Artikkelen inneholder en hovedtittel og en 
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stikktittel: ”… og norske Jørn Hurum er en ny internasjonal vitenskapsstjerne” (13). 

Kombinasjonen av tittel og stikktittel indikerer at denne saken presenteres som en 

sensasjonell nyhet. Flere steder i artikkelen kommer det fram at påstandene som blir framsatt 

om funnet og om formidlingen av Ida-fossilet ikke er journalistens egne. Ved hver påstand er 

det henvisninger til hvem som har uttalt eller hevdet dette. Tittelen er et eksempel på det, som 

er markert som et direkte sitat. I brødteksten kommer det fram at det var ”TV-kanalen History 

Channel, forlaget Little, Brown and Company og det prestisjetunge naturhistoriske museet i 

New York” (3) som står bak denne påstanden.  

 

Til sammen er det tre kilder i artikkelen: Ida-forskerne Jørn Hurum og Jens Franzen og adm. 

dir. i Atlantic Productions, Anthony Geffen. Hurum er direkte sitert fem ganger. Fire av 

sitatene handler om måten fossilet ble presentert på (4, 5, 10, 11), mens i ett uttaler han seg 

om navnet på fossilet (7). De anføringsverbene som er benyttet kan sies å være nøytrale 

(”forteller” og ”sier”). Geffen blir indirekte sitert, altså uten sitatstrek. Han uttaler seg positivt 

om fossilet (15). Noe av det Geffen skal ha sagt om Hurum står oppført i anførselstegn, noe 

som skal være et tegn på at han er ordrett sitert (Hågvar 2007: 88): 

 

Geffen, som har bakgrunn som prisbelønnet dokumentarfilmmaker for BBC, sparte heller ikke 
på lovordene da han omtalte Hurum som en «stor vitenskapsmann, ekstremt velartikulert og 
uhyre karismatisk» (15).  

 

Anførselstegnene brukes ofte for å henlede oppmerksomheten på selve det språklige, og på at 

kilden har sagt noe oppsiktsvekkende, komisk eller avslørende (Hågvar 2007: 88). I denne 

sammenheng framstår dette som nok en måte for journalisten å distansere seg fra det som blir 

sagt.  

 

Forskningens usikkerhet blir kommentert ved bruk av artikkelens tredje kilde: Dr. Jens 

Franzen. Franzen uttaler at han ikke vil slå fast at Ida var ”tipp-tipp-osv. oldemor” til 

menneskeheten, men at hun var en ”tipp-tipp-osv. grandtante”: ”Om hun ikke er i direkte linje 

til oss, er hun antagelig i slekt med alle mennesker (…)”. Dette er det eneste forbeholdet som 

blir tatt overfor den nye forskningen i denne artikkelen. Ingen kritikere blir hentet inn som 

kilder. Litt over halvveis i artikkelen blir lanseringen av fossilet kommentert, da Jørn Hurum 

uttaler at han vet at ”mange forskere og vitenskapsfolk sikkert vil være kritiske til måten vi 

lanserer dette på” (10). I neste avsnitt får han mulighet til å tilbakevise kritikken som han selv 
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mener vil komme: ”Selv er jeg ikke så bekymret. Skal vi klare å rekruttere folk til vitenskapen 

er vi nødt til å snakke over støyen til alle realityshow og popstjernelanseringer” (11). 

6.2.5 Sammenligning av nyhetsartiklene  

Næranalysen av de fire nyhetsartiklene om Ida viser at det både er likheter forskjeller mellom 

dem. De fire artiklene har nokså lik vinkling, der alle bortsett fra VG spiller på vinklingen fra 

den norske pressemeldingen sendt ut fra Naturhistorisk museum: ”Missing link” er funnet!”. 

VG vinkler saken slik den ble framstilt på pressekonferansen: ”− «Ida» er det viktigste funnet 

på 47 millioner år” (Giæver 20.05.09). Samtlige artikler er sensasjonspreget, men de har ikke 

det samme visuelle uttrykket. Spesielt forskning.no skiller seg ut her. Artikkelen er teksttung, 

den inneholder flest bilder og illustrasjoner, men de er små og ikke spesielt framtredende i 

artikkelen, tittelen er liten i størrelse og har en nøytral ordsammensetning. De andre tre 

artiklene er preget av større bilder og titler. Titlene er også mer framtredende ved at de bruker 

et språk som vitner om at dette er noe utenom det vanlige. Aftenposten, VG og VG Netts 

artikler har et enkelt språk. Det er ikke spor av akademiske termer, som for eksempel ord og 

uttrykk som den vitenskapelige publikasjonen inneholder. Forskning.nos artikkel bærer preg 

av at journalisten har hatt mer tid til å skrive saken. Den er lenger og inneholder betydelig mer 

faktainformasjon, både om fossilet, formidlingen og forskningen.  

 

I alle artiklene er det kun Ida-forskernes side av saken som kommer fram. Ingen kritiske 

røster eller kommentarer er trukket inn. Forskningen i forskning.nos artikkel framstår som 

sikker, og journalisten er flere steder bekreftende til uttalelsene om Ida. Men nederst i 

artikkelen blir det poengtert av forskningen er kontroversiell. VGs artikkel skiller seg ut fordi 

journalisten distanserer seg mer fra selve forskningen, og skriver mer om det som skjer rundt 

formidlingen og den norske forskeren enn om selve forskningen. Men det blir tatt forbehold 

om hvilken slektslinje fossilet har til menneskene.  Både i VG Netts og Aftenpostens artikler 

er det benyttet enkelte modale hjelpeverb – blant annet i ingressene – som kan være med på å 

vise at forskningen ikke er hundre prosent sikker. Likevel er det vanskelig for en leser å 

plukke opp dette med tanke på at helhetsinntrykket spiller på det sensasjonelle.  

6.3 Bred kvalitativ analyse  
Etter en gjennomgang av artiklene kvantitativt og en næranalyse av fire artikler skal nå 

samtlige artikler i utvalget studeres ved en bred kvalitativ tekstanalyse. Kildebruk er sentralt 

her. Stoler journalistene på Ida-forskerne og lar dem komme til uttrykk alene i artiklene eller 

trekker de inn andre kilder for å balansere sakene? Hvem som tar initiativ til å koble inn ulike 
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synspunkter i artiklene sier også noe relasjonen journalisten har til de ulike kildene. Hvordan 

sakene vinkles og hvor mye av Ida-forskernes lanseringsspråk som er å kjenne igjen i 

artiklene kan fortelle oss noe om forholdet dem imellom. En slik gjennomgang innebærer at 

jeg også til tider går grundig inn i enkeltartikler. 

6.3.1 En utvikling 

Som vi så ut fra næranalysen er det ingen nøktern framstilling av nyheten i de første artiklene. 

Saken blir framstilt som at dette er et nytt og ”revolusjonerende” funn, gjort av den norske 

forskeren Jørn Hurum. Det går ikke fram av verken titler eller ingresser at fossilet ble funnet i 

1982, men framstilles som at det ble funnet av forskerne ganske nylig. En sitter igjen med et 

inntrykk av at det er noe som nettopp har skjedd. En gjennomgang av samtlige av de første 

nyhetssakene (19., 20. og 21. mai) om Ida viser at de er vinklet positivt. Også VG Netts andre 

sak, ”− Den største vitenskapelige sensasjonen noensinne” (Andersen 19.05.09b), er preget av 

sensasjon. En artikkel på nettstedet dagen etter, ”Ida – en verdenssensasjon” (Berby 

20.05.09), fokuserer på at ”det norske fossilet” er populært i utlandet. Det sensasjonelle preger 

nyhetsartiklene, framfor at journalisten er kritiserende og analyserende.  

 

Fokus på det entydig positive og sensasjonelle endrer seg ettersom saken utvikler seg. Når 

kilder som er kritiske til enten betydningen av fossilet for evolusjonsteorien eller forskernes 

formidling inkluderes, får noen av sakene en negativ vinkling. Men det er en tendens til at 

kritikken må vike når andre vinklinger kommer fram. Flere steder er det tendenser til en 

polarisering av debatten. Dette vil jeg vise eksempler på litt senere i analysen. I det følgende 

vil jeg undersøke kildebruk i artiklene nærmere. 

6.3.2 Kilderepresentasjon i artiklene  

Den kvantitative analysen viste at Ida-forskerne var sitert i 71 prosent og avbildet i 73 prosent 

av sakene. Her skal jeg se nærmere på hvordan Ida-forskerne, i form av pressemeldingen og 

muntlige siteringer, kom til uttrykk og ble benyttet i artiklene. En slik analyse vil være med på 

å avdekke likheter og forskjeller mellom lanseringsspråket til Ida-forskerne og språket i de 

journalistiske artiklene. Dessuten er det interessant å se på hvilke andre kilder som ble 

benyttet ettersom det anses som god presseetikk å tilstrebe bredde og relevans i kilder. Jeg 

kategoriserer de andre kildene (de som ikke er Ida-forskerne) i fire ulike kategorier for å 

danne et grunnlag for å si noe om hvilke kilder som blir brukt når, og på hvilken måte de blir 

benyttet av journalistene. 
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Pressemeldinger som kilde 

En gjennomgang av samtlige av de 41 artiklene viser at det er de muntlige kildene som 

dominerer, framfor skriftlige27. Blant det skriftlige materiale som blir mye benyttet, spesielt i 

begynnelsen av i Ida-saken, er pressemeldingen fra Naturhistorisk museum. Aftenposten på 

nett og papir og VG Nett refererer i sine første nyhetsartikler til pressemeldingen fra 

Naturhistorisk museum. Flere steder blir meldingen referert til direkte i teksten, som for 

eksempel: ”skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding” (Falnes 20.05.09). Forskning.no 

og VG viser ikke til at de har brukt pressemeldingen som kilde, noe som kan forklares med 

forskning.nos eksklusive tilgang til saken på forhånd, og at VG var til stede på 

pressekonferansen i New York. En stor del av det som ble formidlet i pressemeldingen ble 

også uttrykt muntlig av forskerne, enten på pressekonferansen eller i intervjuer med 

journalister i ettertid. Dette utgjør derfor forskernes lanseringsspråk. 

 

For å se hvorvidt journalistene adopterte lanseringsspråket til Ida-forskerne, er det interessant 

undersøke se hvor stor del av innholdet i pressemeldingen som ble adoptert av mediene den 

første tiden. For oversikts skyld deles de ulike elementene i pressemelingen opp og settes inn i 

en tabell. Dersom mediene har inkludert elementene fra meldingen i de aller første artiklene 

vil en hake indikere det: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Det er kun forskning.no som refererer til den vitenskapelige artikkelen til forskerteamet, i en referanseliste 
nederst i artikkelen. I tillegg er andre nettaviser (som kan regnes som skriftlige kilder) benyttet som 
bakgrunnsmateriale i flere av artiklene til mediene i utvalget.  
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  forskning.no VG VG Nett Aftenposten  

Missing link er funnet  √   √ √ 
Jørn Hurum har ledet det internasjonale 
forskerteamet   √  √ √ 
Pressekonferanse i New York √   √ √ 
Apeskjelettet er 47 millioner år gammelt √ √ √ √ 
Det ble funnet sør for Frankfurt i Messel i 1983  √ √ √ √ 
Kjøpt av Naturhistorisk museum i Oslo i 2007 √ √  √ 
Tyve ganger eldre enn de fleste godt bevarte 
fossilene som forteller om vår egen utvikling     √    
95 % komplett √ √ √ √ 
Mageinnhold og/eller avtrykk av pels ligger rundt 
eksemplaret √ √ √ √ 
Apen er en jente på nesten 60 cm med lang hale   √ √ 
Kan sammenlignes med Herr Nilsson, apen til 
Pippi Langstrømpe, i form og utseende.     √ √ 
Vi vet hun er en jente fordi hun mangler penisbein 
som er kjent hos andre tidlige aper og halvaper    √ 
Hun har fortsatt melketenner √   √ √ 
Alderen hennes var 9 måneder da hun døde √  √ √ 
Fossilet er oppkalt etter Jørn Hurums datter √ √ √ √ 
Missing link som ikke mangler lenger      
Fossilet viser vår og andre aper sin tidligste 
utvikling √ √ √ √ 
Forklaring på hvorfor Ida kan plasseres i roten av 
menneskets utvikling √ √  √ 
I to år har teamet forsket på skjelettet √   √ √ 
Publisert i PLoS ONE     √ 
Bok √ √ √ √ 
Webside √  √ √  
Utstilling √   √   
Dokumentar  √ √ √ 
David Attenborough har vært involvert √       
Sitater fra forskerne i pressemeldingen     √ √ 

Tabell 5: Sammenligning mellom pressemelding fra Naturhistorisk museum og de første nyhetsartiklene fra 
forskning.no, VG, VG Nett og Aftenposten. Hakene i tabellen indikerer at innholdsdelen fra pressemeldingen er 
inkludert i journalistens rapport. Til sammen er det 26 elementer i pressemeldingen. Forskning.no inneholder 18 
av disse, VG Nett 20, Aftenposten 22 og VG 10.  
 

Det er Aftenposten som benytter seg av flest elementer fra pressemeldingen. Og avisens første 

artikler på nett og papir (som er en NTB-artikkel) utmerker seg ved at de har mest lik 

oppbygging av artiklene som pressemeldingen. VG Nett og forskning.no inneholder mye av 

den samme informasjonen som pressemeldingen. VGs første artikkel skiller seg ut fra de 

andre ved at den inneholder betydelig færre elementer enn de andre mediene, noe som kan 

forklares med at journalisten var på pressekonferansen (journalisten hadde fått høre at det 

skulle være pressekonferanse kort tid før) og hadde tilgang til flere kilder. Verdt å merke er 

også at selv om alle skriver at Ida er en missing link, skriver ingen direkte at hun er det 

manglende mellomledd som ikke mangler lenger. 
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Ida-forskerne som kilde 

Artiklene fra den første perioden av Ida-saken er preget av få kilder. I tillegg til 

pressemeldingen var det Ida-forskerne (representert ved Jørn Hurum) som hovedsakelig ble 

benyttet som kilder. Ingen ”eksterne” forskere var blitt kontaktet for uttalelser. Dermed er Ida-

forskerne hovedkilder i de første sakene, og det er kun deres uttalelser og påstander om 

forskningen som kommer til uttrykk. Også gjennom hele analyseperioden er det 

gjennomgående et fokus på Ida-forskerne, uavhengig av hvem som regnes som hovedkilde i 

artiklene. I en stor del av sakene, særlig i sakens første periode, er det fokus på at han er en 

norsk forsker som gjør det stort i internasjonal sammenheng, han ”står i spissen for funnet” 

(for eksempel Tunstad 19.05.09). Det er dermed et stort personfokus i artiklene. I flere artikler 

på forskning.no blir personlige karakteristika tillagt forskeren, som for eksempel: 

 

Ved hjelp av en elektrisk skrutrekker, og med et bredt glis, kunne den verdenskjente 
paleontologen konstatere at det mest komplette fossil av et primat noensinne, hadde klart den 
lange reisen uten skader (Graven 29.05.09).  

 

Forskning.no har også en artikkel i portrettsjangeren som fokuserer i høy grad på personen, 

ikke på det faglige (Graven 30.05.09).  

 

Billedbruken vitner også om at Ida-forskerne var de mest sentrale i nyhetsartiklene. Bildene er 

hovedsakelig preget av en smilende Jørn Hurum, ofte der han poserer med Ida-fossilet, også i 

negativt vinklede artikler, som for eksempel i Aftenpostens ”«The missing link» eller en 

pengemaskin?” (Sødal 23.05.09).  

De andre kildene  

Det sterke fokuset på Ida-forskerne som hovedkilder, endrer seg når kritiske forskerstemmer 

og andre kilder inkluderes i Ida-artiklene. Som vi så i inndelingen av saken i fire faser, 

oppstår det en debatt når det kommer fram at det ikke er full konsensus om forskningen bak 

Ida og formidlingen av funnet. Foruten VG skriver alle mediene om kritikken som blir rettet 

mot forskerne i Ida-saken på ulike tidspunkter. I det følgende vil jeg undersøke hvem de andre 

kildene er, på hvilken måte de blir benyttet av journalistene og hvordan sakene framstår når 

andre blir inkludert.  

 

Fire kildetyper 

For å få et inntrykk av hvilke andre kilder enn Ida-forskerne som blir benyttet i artiklene, vil 
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jeg dele dem inn i kategorier og undersøke på hvilken måte de kommer til uttrykk. Disse 

kildene kan deles, som vi så i metodekapittelet, inn i fire kategorier. 

 

forskning.no VG  VG Nett Aftenposten Totalt  

Faglige ekspertkilder 7 1 3 3 14 

Andre eksperter 3 1 0 2 6 

Eksterne involverte 3 4 4 3 14 

Ikke-eksperter  4 0 0 0 4 

Totalt 17 6 7 8 38 
Tabell 6: Antall kilder inndelt etter kategorier. De ulike kildene er talt med én gang. Det vil si at VG Nett kan ha 
brukt Tora Aasland som kilde i to saker, men hun er registrert kun én gang. Ida-forskerne er ikke inkludert som 
kilder her.  
 

VG Nett markerte seg som vi så i den kvantitative undersøkelsen som mediet med flest saker 

med tre eller flere kilder. Likevel viser denne oversikten at VG Nett også benytter det 

snevreste kildeutvalget. De ”eksterne involverte” som inkluderer direktør Gunn-Elin 

Bjørneboe ved Universitetet i Oslo, David Attenborough, direktør ved Naturhistorisk museum 

Elin Roaldset28 og minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, uttaler seg 

positivt om fossilet: hva det betyr henholdsvis for Universitetet i Oslo, museet, for 

forskningen og for Norge. De faglige ekspertkildene er tre biologer, hvorav to biologer blir 

trukket inn som kritiske kilder og én blir benyttet for å understreke det sensasjonelle med 

funnet, samt å beskrive det mer faglige. Denne kilden er biolog og frilansjournalist for 

forskning.no, Erik Tunstad. Her benytter altså VG Nett en annen journalist som fagekspert. 

 

Forskning.no er registrert med flest artikler med bruk av kun én kilde. Likevel utmerker 

nettavisen seg her med bredest kildeutvalg. Spesielt benytter de flest ”faglige eksperter” som 

kilder, som for eksempel en svensk paleontolog, en norsk paleontolog og evolusjonsbiolog, 

for å beskrive funnstedet til Ida-fossilet, Messel, diskutere begrepet ”missing link”. En zoolog 

blir benyttet til å kommentere åpning av Darwin-utstillingen og professor Terry Harrison blir 

anvendt som kilde i en artikkel der han understreker at han ikke synes formidlingen av Ida har 

trådt over noen grense. I tillegg er ”faglige eksperter” benyttet for å kritisere formidlingen av 

fossilets betydning. De ”andre ekspertene” (direktøren i Cicero og rådgiver i 

kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese) blir brukt for å kommentere 

forskningsformidlingen til Ida-forskerne. De er begge positive. Det samme er de eksterne 

involverte (Universitetsdirektør, adm. dir. i Atlantic Productions og forsknings- og høyere 

                                                 
28 Elen Roaldset var direktør ved Naturhistorisk museum fram til 1. mai 2009, men representerte museet i Ida-
saken. Hun vil bli omtalt som direktør ved museet i denne oppgaven.  
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utdanningsministeren) som uttaler seg positivt om fossilet og Jørn Hurum. Som eneste i 

utvalget benytter forskning.no seg dessuten av ”ikke-eksperter”. Disse er besøkende ved 

Naturhistorisk museum, som skoleelever og en mor og sønn, som uttaler seg om deres 

forventninger til å se Ida-fossilet.   

 

VG har en overvekt av kilder i kategorien ”eksternt involverte”, som alle uttaler seg positivt, 

eksempelvis om at fossilet har en positiv effekt for Naturhistorisk museum 

(museumsdirektør), at det har en verdifull Norges-reklame (direktør ved Universitetet i Oslo), 

og at det er en viktig oppdagelse (David Attenborough). Den ene ”faglige eksperten” er 

geolog Karin Hinkelmann (det står ikke opplyst om institusjonell tilhørighet), i en artikkel 

som beskriver at Ida-fossilet har skapt folkevandring til en nedlagt gruve. VG skiller seg 

derfor fra de andre mediene i utvalget ved at ingen ”faglige eksperter” er kritiske til 

forskningen eller formidlingen. Den ene eksperten som går under ”andre eksperter” er 

Anthony Geffen i Atlantic Productions som snakket varmt om Jørn Hurum som 

vitenskapsformidler (Giæver 20.05.09).  

 

Aftenposten benytter hovedsakelig kilder som forholder seg positivt til Ida-forskningen og –

formidlingen, mens under kategorien ”faglig eksperter” benyttes både to kritiske forskere, 

samt en paleontolog ved Naturhistorisk museum som mener at Ida setter museet på 

verdenskartet. ”Andre eksperter” er benyttet som kilde for å belyse spørsmålet om rettighets- 

og patentspørsmål, og sponsorproblematikken. Dette er saker som går mer på omstendigheter 

rundt fossilet og regnes i den forstand som nøytrale kilder. Aftenpostens ”eksterne involverte” 

(minister for forskning og høyere utdanning, direktør ved Naturhistorisk museum, turistsjefen 

i Oslo og ansvarlig for utstilling) uttaler seg positivt til Ida-fossilet og 

forskningsformidlingen, bortsett fra da direktør ved Naturhistorisk museum medgir at ”funnet 

nok er noe oversolgt” (Endresen og Hellesøy 04.06.09).  

 

Oppsummert ser en at samtlige av mediene benytter seg av et topptungt og elitepreget 

kildeutvalg, som er preget av aktører som er troverdige og autoritative i form av deres 

stillingsstatus som professorer, ledere og eksperter. Kildene i artiklene kan sies å være 

relevante i forhold til at de belyser det som er aktuelt i saken. Men det er ikke et spesielt bredt 

kildeutvalg som blir benyttet. De fleste kildene i det samlede utvalget forholder seg positive 

til forskningen og formidlingen. Samtlige av kildene under kategorien ”eksterne involverte” 

poengterer fossilets eller Jørn Hurums viktighet i en eller annen form. Dette er også kilder 
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som selv kan sies å kunne dra nytte av at fossilforskningen har kommet fram i lyset. For 

eksempel vil direktør ved Naturhistorisk museum oppleve en betydelig eksponering av museet 

i mediene som følge av Ida-fossilet, turistsjefen i Oslo kan vente økt oppmerksomhet rundt 

byen, og forskningsministeren får fokus på norsk forskning. Samtlige medier foruten VG, 

kobler inn forskere som er kritiske til Ida-forskerne. Mens VG og forskning.no er de eneste 

som benytter forsker-kilder som belyser andre aspekt enn kritikk mot Ida-forskerne.  

6.3.3 Endret kildefokus  

Fokus skifter i enkelte artikler fra Ida-forskerne som hovedkilder til at de kritiske kildene står 

i sentrum og er hovedkilder. I det følgende vil jeg se nærmere på hvordan de kritiske kildene 

blir benyttet i Ida-saken. 

 

Utvalgets første negative sak – Aftenpostens ”«The missing link» eller en pengemaskin?” 

(Sødal 23.05.09) – er et eksempel på at fokus skifter fra Ida-forskerne. To kritiske forskere 

retter kritikk mot hvordan funnet er presentert, og at det er misvisende å kalle det ”the missing 

link”. Deres synspunkter og påstander styrer artiklenes utvikling: Kritikernes meninger blir 

presentert først, deretter får forsker Jørn Hurum svare, før kritikerne avslutter. Slik det 

framgår her er det journalisten selv som har funnet fram til kildene i artikkelen. Måten 

debatten er framstilt på, med to sider av saken mot hverandre – kritikerne på den ene siden og 

Ida-forskerne på den andre – framstår saken som polarisert.  

 

Forskning.nos negativt vinklede sak ”− Ida er ikke oppskrytt” (Graven 06.06.09) viser at til 

tross for at det blir rettet kritikk mot forsker Jørn Hurum av fem norske biologiprofessorer (på 

bakgrunn av kronikk de skrev i Aftenposten (Amundsen m.fl. 03.05.09)), er det Hurum som 

framstår som hovedkilden. Han får allerede i tittelen komme med motsvar til kritikken som 

blir fremmet og er den eneste som er direkte sitert og avbildet. Debatten er polarisert med en 

side mot en annen: Jørn Hurum blir konfrontert med kritikken fra professorene, i tillegg til 

kritikk fra internasjonale forskere.  

 

VG Nett vinkler artikkelen ”Jørn Hurum om «Ida»-sensasjonen: − Timingen var helt riktig” 

(Andersen 26.05.09) på at det har blitt rettet kritikk mot fossilet og at Ida samme dag skal 

presenteres i London. Det spesifiseres ikke hvem som fremmer kritikk, bare at den kommer 

fra ”flere kritikere”, og at mange hevder at ”verdenslanseringen er først og fremst et 

velregissert PR-stunt” (ibid.). Jørn Hurum er sakens eneste kilde, og framstår dermed som 
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hovedkilden. Det som kan spores av debatt er dermed ikke preget av polarisering. Ingen 

kritiske kilder kommer direkte til ordet. Det er kun Jørn Hurum som svarer på kritikken.  

 

I artikkelen ”− «Ida» er ikke revolusjonerende på noen måte” (Fosse og Andersen 03.06.09) 

fremmes kritikk av to biologiprofessorer mot Hurum. Den går på forskningen og 

formidlingen, og saken får en negativ vinkling. Artikkelen er lagt opp slik at de kritiske 

professorene uttaler seg, og Hurum får svare på kritikken mot slutten. Debatten er polarisert 

ved at det er to sider som kommer til uttrykk. I denne saken framstår Hurum som hovedkilde i 

sakens begynnelse, før de to kritikerne bytter på rollen som styrende kilde. Saken avsluttes 

ved at Hurum får svare på kritikken.  

 

I forskning.nos artikkel ”Forsvarer ”missing link” i Ida-lanseringen” (Rønning 27.05.09) blir 

forsker Jørn Hurum konfrontert med den svenske professoren Per Ahlbergs påstand om at 

”missing link” er uvitenskapelig, hvorpå Hurum forsvarer den populærvitenskapelige 

framstillingen av funnet. Deretter blir den norske paleontologen Natascha Heintz koblet inn 

med sin kritikk av begrepet. Professor Terry Harrison blir benyttet som en mer moderat kilde 

ettersom han ikke mener at Hurum har trådt over noen grense og har forståelse for at Ida-

forskerne har benyttet begrepet i formidlingen. Jørn Hurum svarer på disse påstandene. Denne 

debatten kan sies å være mer nyansert siden det ikke er én side mot en annen, men også en 

tredje kilde som identifiserer seg med begge sider av debatten. Det er vanskelig å bestemme 

hvem som er artikkelens hovedkilde her, ettersom alle noenlunde er likt representert i teksten. 

6.3.4 Granskende journalistikk?  

Å inkludere kritiske kilder i den journalistiske rapporten er ikke det samme som å utøve 

kritisk journalistikk. For en journalist som har til hensikt å drive granskende journalistikk er 

det essensielt å granske kildemateriale en kilde presenterer. En nærmere studie av 

journalistens rolle i nyhetsartiklene gjør det mulig å se om journalistene har forholdt seg 

kritisk til kildene, enten det er Ida-forskerne eller de kildene som ytrer seg kritisk om Ida-

forskerne. En ytterligere måte å bedrive kritisk journalistikk på er å sette det som skrives om 

inn i en sammenheng. Dersom journalisten kontekstualiserer fossilfunnet for leseren kan det 

være med på å belyse hva funnet, eller forskningen, faktisk betyr.  

Kritiske spørsmål?  

En gjennomgang av artikkelutvalget viser at ingen journalister stiller kritiske spørsmål – 

verken direkte (synlig ved direkte sitat) eller indirekte (der det går fram at journalisten har 
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etterprøvd påstandene til kritikerne, uten at det er direkte sitat i teksten) – til forskningen eller 

til formidlingen av forskningen bak Ida i sakens første periode. Først senere blir det stilt 

kritiske spørsmål til forskningen og formidlingen. De artiklene som blir gjennomgått i det 

følgende, er de eneste hvor det stilles spørsmål til Ida-forskerne. 

 

I Aftenpostens nyhetsartikkel ”«The missing link» eller en pengemaskin?”, som inneholder 

kritikk fra to forskerkilder, kommer journalisten direkte til uttrykk da det stilles ett direkte 

spørsmål i teksten som setter spørsmålstegn ved markedsføringen av fossilet: ”− Hvorfor 

valgte dere da å samarbeide med så sterke kommersielle aktører?” (Sødal 23.05.09). Det er 

med utgangspunkt i andre forskeres uttalelser at Hurum får dette kritiske spørsmålet. Også i 

forskning.nos artikkel ”Forsvarer ”missing link” i Ida-lanseringen” refererer journalisten til 

kritikk som er fremmet av andre forskere mot begrepet ”missing link” (Rønning 27.05.09). På 

bakgrunn av dette stiller journalisten to spørsmål i teksten. Det ene går på bruken av ”missing 

link”: ”− Media og folk flest har oppfattet det helt annerledes, og både film, nettsted og bok 

bruker uttrykket?” (ibid.). Dessuten er journalisten synlig i teksten når han spør om det var 

”helt nødvendig å markedsføre Ida som en ”link”. ”Hadde ikke dette blitt en verdenssensasjon 

uansett?”. Selv om kritikken som kommer fram her fremmes av andre (og ikke journalisten på 

eget initiativ), konfronterer journalisten Ida-forsker direkte i teksten.  

 

Aftenpostens journalist stiller flere spørsmål direkte i artikkelen ”− Er nok noe oversolgt”, 

undersaken til ”Tøyen er klar for Ida-hysteri” (Endresen og Hellesøy 04.06.09). Her svarer 

direktør ved Naturhistorisk museum på direkte spørsmål fra journalisten om det likevel ikke 

er sikkert at Ida-fossilet er en av våre forfedre. Spørsmålene kan sies å være mer 

”oppklarende” i formen enn kritiske, journalisten søker en forklaring på forskningen bak 

fossilet: ”− Hva er Ida hvis hun ikke er det missing link”? og ”− Men er hun vår «formor»?” 

og ”− Får vi noen gang vite sikkert om vi stammer direkte fra henne?” (ibid.).  

 

I VG Netts artikkel ”Jørn Hurum om «Ida»-sensasjonen: − Timingen var helt riktig” 

(Andersen 26.05.09), der kritikken rettes mot Idas betydning i evolusjonslæren og 

verdenslanseringen (på bakgrunn av andre forskeres kritikk), har journalisten vært i kontakt 

med Hurum. Likevel er det ingen kritiske spørsmål direkte fra journalisten i artikkelen. De 

samme tendensene finner en i VGs artikkel ”− Større enn Rybak” (Welhaven 27.05.09), der 

kritikken blir nevnt, og Hurum svarer på den.  
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3. mai stiller journalisten spørsmål til Jørn Hurum i VG Netts artikkel ” − «Ida» er ikke 

revolusjonerende på noen måte” (Andersen og Fosse 03.06.09) på bakgrunn av de fem 

biologiprofessorenes kritikk i kronikken i Aftenposten samme dag (Amundsen m.fl. 

03.06.09): ”− Da Ida kom til Norge sa du blant annet at vi må finne liv på en annen planet for 

å toppe dette. Mener du fortsatt det?”. Også forskning.no har en nyhetsartikkel med 

utgangspunkt i kritikken rettet fra de fem biologiprofessorene (Graven 06.06.09). Her er 

journalisten synlig i teksten med fem direkte spørsmål til Hurum. To av dem berører bruken 

av begrepet ”missing link”, som for eksempel: ”− Burde dere valgt en annen tittel enn The 

Link, når dette er så likt ”the missing link”? De resterende tar for seg påstandene til 

biologiprofessorene om betydningen og forskningen bak fossilet, som for eksempel disse 

spørsmålene: ”− Føler du deg trygg på at Ida er på apegrenen av primatenes evolusjon?”, ”− 

Har du fremstilt fossilet som mer banebrytende enn det faktisk er, og har formidlingen din 

brutt med grunnleggende forskningsetikk?” og ”− Har de fem professorene rett i at dette 

fossilet ikke endrer noe i evolusjonshistorien?” (Graven 06.06.09). Disse spørsmålene som 

stilles på bakgrunn av utenforståendes kritikk, kan karakteriseres som kritiske til forskningen.   

 

I VG Netts artikkel ”Her kommer «Ida» hjem” (Andersen 29.05.09) later det til at journalisten 

har konfrontert Jørn Hurum med kritikken om at ”presentasjonen av det lille apeskjelettet er et 

PR-stunt”. Hurum benekter det hele: ”Dette handler om å formidle et unikt funn. For å toppe 

dette må vi finne intelligent liv på en annen planet” (ibid.). Deretter blir det ikke nevnt noe 

mer om dette. Resten av artikkelen inneholder ikke noen form for kritisk blikk.  

Kritiske til kritikerne?  

Til nå har vi sett på hvorvidt journalistene er granskende i forhold til forskerne bak fossilet 

Ida. Men for en journalist som har som mål å utføre kritisk journalistikk, er det like viktig å 

forholde seg kritisk granskende overfor andre kilder til informasjon og deres kildemateriale. 

Spørsmålet er om disse kildenes påstander og uttalelser ble etterprøvd av journalistene?  

 

En gjennomgang av nyhetsartiklene i utvalget viser at det – med kun ett unntak – ikke er satt 

spørsmålstegn ved det kritikerkildene har uttalt til journalistene eller andre medier. Dersom 

journalistene har undersøkt de andre forskernes påstander og meninger, kommer ikke det til 

uttrykk i artiklene. Unntaket er forskning.nos artikkel ”Forsvarer ”missing link” i Ida-

lanseringen” (Rønning 27.05.09) der journalisten etterprøver kritikeren Per Ahlberg, professor 
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ved Uppsala Universitet, som er oppgitt over bruken av ”missing link”. Her retter journalisten 

et direkte spørsmål i teksten: ”− Du er ikke bare misunnelig på oppmerksomheten da?” (ibid.).  

Kontekstualisering for forståelse? 

Forskningsjournalistikken skal blant annet gi publikum et grunnlag for å forstå forskning. Av 

den grunn holder det ikke at journalistene rapporterer og informerer om forskningens 

resultater, den må settes i kontekst. Blir forskningen bak Ida kontekstualisert ved at 

journalistene skriver om tidligere forskning på feltet eller tidligere funn slik at det kommer 

fram hvorfor Ida-fossilet eventuelt er viktig? Blir det klargjort hvilke tradisjoner, økonomiske 

betingelser eller ideologier som ligger til grunn for forskningen bak fossilet? Eller blir sosiale, 

politiske og økonomiske konsekvenser av vitenskapelige aktiviteter synliggjort? Svaret på de 

to siste spørsmålene er at dette ikke blir gjort i særlig stor grad i artiklene. Unntaket er at det i 

Aftenpostens første artikkel blir nevnt at den norske Regjeringen har bevilget 2,2 millioner 

kroner til Naturhistorisk museum for oppfølging av fossilet (Aftenposten 19.05.09).  

 

I forskning.nos første artikkel ”Det manglende mellomledd” (Tunstad 19.05.09) 

sammenlignes Ida-fossilet med verdens til nå mest kjente fossil av en antropoid (som regnes 

som ekte aper), nemlig Lucy29. Ida og Lucy blir sammenlignet i forhold til hvor komplette de 

er, alder, tidspunkt de levde og hvorfor Ida kan bli et gjennombrudd på lik linje med Lucy. 

Forskning.no setter fossilet inn i en sammenheng også i artikkelen ”Missing links – hvor 

viktige er de?” (Rønning 24.05.09) ved å vise hvordan Ida befinner seg mye lenger nede på 

apenes og menneskenes felles stamtre enn det ”missing link”-begrepet viste til i en debatt på 

1860-tallet.  

 

Aftenpostens artikkel ”«The missing link» eller en pengemaskin?” inneholder en illustrasjon 

av en tidslinje som viser hvor gammel Ida antas å være, sammenlignet med andre primater og 

menneskene (Sødal 23.05.09). Ved hjelp av denne tidslinjen ser en hvor gammelt Ida antas å 

være sammenlignet blant annet med ulike typer aper, gorillaer, Lucy og menneskene. På den 

måten blir Ida kontekstualisert visuelt.  

 

Som vi så inneholdt pressemeldingen fra Naturhistorisk museum informasjon som ville vært 

med på å sette fossilet inn i en kontekst: Fossilet var ”tyve ganger eldre enn de fleste godt 

                                                 
29 Lucy er tilnavnet til et av de mest kjente og mest komplette fossile eksemplarene av apemenneskearten 
Austrlopithecus afarensis (Wikipedia 11.03.10). 
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bevarte fossilene som forteller om vår egen utvikling”. Det var kun VG Nett som tok med 

denne informasjonen i sin første artikkel (Andersen 19.05.09a). 

Oppsummering  

En undersøkelse av alle artiklene i utvalget viser at det få steder blir stilt kritiske spørsmål av 

journalistene, og i sakens første dager er dette helt fraværende. Det er to tendenser som er 

interessante. Det ene er at spørsmålene som stilles ikke later til å være på journalistens eget 

initiativ, altså at journalisten selv har satt spørsmålstegn ved forhold omkring forskningen 

eller formidlingen. Journalistenes granskning gjøres på bakgrunn av andre kritikeres uttalelser 

mot Ida-forskerne. Den andre tendensen er at de spørsmålene som rettes mot Ida-forskerne i 

stor grad dreier seg om hvordan formidlingen av Ida var og om bruken av begrepet ”the 

missing link”. Det skrives mer om omstendighetene rundt forskningsformidlingen enn om 

forskningen. Men i én artikkel på forskning.no og i Aftenposten blir også forskningen bak 

fossilet berørt.  

 

Med unntak av et spørsmål i en artikkel på forskning.no er ikke påstandene og meningene til 

kritikerne til Ida-forskerne etterprøvd eller satt spørsmålstegn ved. Det gjøres også lite for å 

sette fossilet i en kontekst. Få steder skrives det om andre lignende funn eller primater for på 

den måten å øke forståelsen for hva dette fossilet faktisk betyr for mennesker i dag og hvilken 

innvirkning det har på tidligere forskning. Forskning.no skiller seg ut her. Spesielt i deres 

første artikkel blir fossilet satt inn i kontekst. 

 

I det følgende kapittelet skal de viktigste funnene diskuteres og settes inn i kontekst ved hjelp 

av intervjuer med sentrale to journalister og en forsker i Ida-saken.  
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7. Kontekstualisering og diskusjon   
Gjennom de to foregående analysekapitlene har vi fått et grunnlag for å kunne si noe om 

forholdet mellom journalistene og Ida-forskerne som kilder. I denne delen skal jeg belyse og 

diskutere de viktigste funnene og sette de i sammenheng med teorien som ble gjennomgått i 

kapittel 4, og intervjuer med journalistene Asle Rønning i forskning.no, Ingunn Andersen i 

VG Nett og forsker Jørn Hurum. Sammen skal dette bidra til å belyse relasjonene mellom 

forskere og journalister i Ida-saken.  

  

De kvalitative intervjuene med journalistene vil vise deres tanker om dekningen av saken i 

forhold til kildekritikk, betingelser for produksjon og deres forhold til Ida-forskerne. 

Intervjuet med forsker Hurum handler om hans forhold til medier og journalister. De tre 

intervjuene vil dermed bidra til å kontekstualisere funnene i analysen. Det kan være nyttig å 

påpeke at journalist Asle Rønning i forskning.no skrev om Ida-saken første gang 21. mai, og 

var derfor ikke involvert i den første saken nettstedet publiserte. Ingunn Andersen var den 

første i VG Nett til å dekke saken. Det er viktig å merke seg at hun kun representerer VG Nett 

og ikke også VGs papirutgave, ettersom dette er to ulike redaksjoner.  

7.1 Medietilpasset PR-strategi  
Som vi så i teorikapittelet ser forskere nå synlighet og popularisering gjennom mediene som 

avgjørende for blant annet å legitimere forskningen og oppmuntre til offentlig støtte. De tar i 

bruk stadig mer avanserte PR-strategier for å få oppmerksomhet og sikre at deres forskning 

blir dekket (Dunwoody 1999). Analysen av Ida-forskernes formidlingsstrategi levner liten tvil 

om at disse forskerne så verdien av publisitet. Jørn Hurum forteller at motivasjonen bak 

lanseringsstrategien ikke var økonomisk støtte (som i Svalbard-prosjektet). De hadde forsøkt 

å få midler fra et par firmaer på forhånd (i tillegg til at Naturhistorisk museum hadde søkt 

Universitetet i Oslo om penger), uten å lykkes. Grunnen til at de gikk ut som de gjorde, var 

fordi de ønsket å formidle forskningen (Hurum 15.01.10).  

 

Analysen av Ida-forskernes PR-strategien viser at formidlingen var nøye planlagt og regissert. 

Samarbeidet med filmproduksjonsselskapet Atlantic Productions førte til produksjon av 

informasjon i flere kanaler tiltenkt internasjonale medier: Dokumentarfilm, webside og en 

populærvitenskapelig bok. Lanseringen var lagt opp på en måte som kan sies å tilfredsstille 

medienes arbeidsmåte. Både pressemeldingen fra Naturhistorisk museum og 

pressekonferansene fungerte som informasjonssubsidier for journalister. Blant annet inneholdt 
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pressemeldingen elementer som var enkle å bruke i artiklene, som sitater og slagord fra Ida-

forskerne og Sir David Attenborough, samt bilder av fossilet. I tillegg la forskerne opp til en 

føljetong med tre pressekonferanser og en offentliggjøring av fossilet for publikum i Norge. 

Dette ga grunnlag for en utvikling i Ida-saken som mediene kunne følge.  

 

Analysen av pressemeldingen viser at denne var tilrettelagt journalistisk. Som Friedman 

(1999) poengterer, krymper bruk av tekniske detaljer i artikler journalistikkens publikum (se 

avsnitt 2.5: ”Medielogikk” side 16). Dette synes Ida-forskerne å ha tenkt på. Språket er 

forenklet og det er ikke gjort bruk av vitenskapelige faguttrykk. Også på pressekonferansen 

og i intervjuer Ida-forskerne gjorde, later det til at det vitenskapelige språket uteble. 

Lanseringsspråket preges dermed av at det er lett tilgjengelig og forståelig både for 

journalister og publikum. Forsker Jørn Hurums tidligere erfaring med forskningsformidling 

gjorde at han var bevisst på hva journalister var opptatt av.  

 
Hva slags ord ”kicker” de på og hva er det de spør etter hver eneste gang? Journalistene lurer på 
om det finnes noen populærvitenskapelige tekster om funn, om jeg har noen gode bilder fra felt, 
eller rekonstruksjoner av dyra, eller om jeg har noen bilder av fossilene (Hurum 15.01.10). 

 

Lanseringsspråket preges også av en retorikk som framhever det unike ved forskningen. 

Verken på pressekonferansen eller i pressemeldingen tas det særlig forbehold mot forskningen 

som blir formidlet. Dette samsvarer med Stockings (1999) antakelser om at forskerne tar 

færre forbehold i møte med mediene, og framstiller den som mer sikker enn den er (se 

”Popularisering som strategi” side 23). Ida-forskerne var heller med på å skape populære 

bilder av fossilet.  

 

Sett under ett spiller hele lanseringen av forskningen på det sensasjonelle og enestående med 

”funnet”. Fokus på Hurum som person, en norsk forsker som gjør det stort i internasjonal 

sammenheng, gjør det også mulig for publikum å identifisere seg med han. Forskerne benyttet 

seg dessuten av fossilets ikoniske form i lanseringen for å gjøre det mer begripelig både for 

journalister og publikum, der hoveddelen ikke har bakgrunn fra primatforskning (Hurum 

15.01.10). Fossilet er konkretisert og personifisert blant annet ved sammenligning med ei 

jente på seks år med melketenner og mageinnhold.  

 

Ida-fossilet ser ikke ut som mye mer enn en liten flat død katte, så du kan fort drepe en sånn 
historie. Men det å menneskeliggjøre det har fungert fantastisk godt i formidlingen (Hurum 
15.01.10). 
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Lanseringen vitner altså om at Ida-forskerne har forstått hva journalister og deres redaktører 

ser etter i en nyhet: Det sensasjonelle, dramatiske, det som er mulig å identifisere seg med og 

det konkrete. Forskerne gjør bruk av journalisters nyhetskriterier som identifikasjon, 

sensasjon, forenkling og konkretisering. Forskerne har med andre ord tilpasset seg medienes 

måte å arbeide på og adoptert deres teknikker, for å selge nyheten sin og fange medienes 

oppmerksomhet, akkurat som mediene vil selge sine saker og fange publikums 

oppmerksomhet. Dette samsvarer med at forskerne søker å forstå journalistisk arbeid og delta 

i å skape populære bilder av forskningen, slik Dunwoody (1999) mener å kunne se. Og de 

som klarer å tilpasse seg medielogiske tankemønstre, har en fordel i kampen om medienes 

oppmerksomhet (Asp 1990).  

7.2 Informasjonskontroll  
Naturhistorisk museum sendte ut en pressemelding på både engelsk og norsk. Den engelske 

versjonen med en sperrefrist som innebar at journalistene ikke hadde mulighet til å skrive om 

saken før den ble offentliggjort på pressekonferansen i New York. Heller ikke den 

vitenskapelige artikkelen ble publisert før samme dag som pressekonferansen. Som 

Dunwoody (1999) påpeker, sitter forskere på mye kontroll gjennom bruk av sperrefrister. 

Både NRK og forskning.no, som begge hadde fått førsterett, overholdt denne sperrefristen. 

Det later dermed til at det ligger en forståelse blant journalister om at slike sperrefrister ikke 

må brytes.  

 

Også det å gi førsterett på informasjon til spesielt utvalgte journalister, representerte en 

mulighet for forskerne til å beholde kontroll over hvilken informasjon om forskningen som 

ble formidlet. Ved å plukke ut journalister og hvilken informasjon disse skulle ha tilgang til, 

styrte og tilrettela Ida-forskerne informasjon om fossilet. Informasjonen ble ifølge Jørn 

Hurum holdt tilbake med overlegg, fordi forskerne ønsket en ”pangeffekt” ved å lansere alt på 

en gang (Hurum 15.01.10). At Ida-forskerne ventet med å publisere materiale om fossilet, 

førte til at den første informasjonen journalistene (foruten de med førsterett) fikk om Ida, var 

det som ble formidlet av forskerne gjennom pressemeldingen, pressekonferansen og andre 

medier. Denne bruken av informasjonssubsidier representerer et potensielt maktmiddel for 

kilden som kontrollerer hvilken informasjon som skal formidles – og hva som ikke skal 

formidles.  
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Forskning.no-journalist Asle Rønning sier han aldri har sett en lignende lansering av 

forskning som det Ida-forskerne sto for: ”Ida-lanseringen er helt åpenbart unik i norsk 

sammenheng, det eneste som ligner er ting Hurum selv har gjort tidligere” (Rønning 

13.01.10). Rønning er av den oppfatning at en så helhetlig mediestrategi, med lansering i New 

York, dokumentar, bok osv., hadde stor påvirkning på nyhetssakene. ”Hurum ble i norske 

medier en slags norsk superhelt på linje med Nansen”, sier Rønning. Den selektive 

utvelgelsen av journalister og mediekanaler hadde også påvirkning, mener han:  

 
Det er åpenbart at hvis du velger ut hvilke journalister du vil formidle budskapet ditt gjennom, 
så har jo det betydning. Du kan kontrollere budskapet mye mer når du gir en type eksklusivitet 
(Rønning 13.01.10).  
 

7.3 Adopterte lanseringsspråket 
Ettersom Ida-saken ble promovert på en måte som tilfredsstiller flere av medienes 

nyhetskriterier, er det ikke overraskende at saken ble mye dekket i VG, VG Nett, forskning.no 

og Aftenposten. Samtlige artikler som ble publisert den første tiden, hadde samme vinkling 

som pressemeldingen og det som ble sagt på pressekonferansen. Også lanseringsspråket til 

Ida-forskerne ble i stor grad adoptert av mediene i utvalget, særlig i sakens første periode. Det 

som ble sagt og skrevet om fossilet av Ida-forskerne, finner en i varierende grad igjen i 

samtlige artikler. De første dagene er altså artiklene vinklet positivt, og de er preget av en 

sensasjonell framstilling. Det er fokus på det unike i situasjonen og til en viss grad er det 

overdrivelse av fakta (om slike tendenser, se Glynn og Tims (1982) teorier side 32 i denne 

oppgaven). Dette samsvarer med at populærvitenskap i journalistikken hovedsakelig er 

lovprisende i sin omtale av forskningen, som Fahnestock (2006) hevder.  

 

At blant annet pressemeldingen ble så hyppig referert, kan ha sammenheng med at Ida-

forskerne i begynnelsen var lite tilgjengelige for den norske pressen. Både fordi de prioriterte 

amerikanske medier og på grunn av tidsforskjellen mellom østkysten av USA og Norge. Her 

hjemme var klokken 16.30 da pressekonferansen startet. For norske redaksjoner vil det si at 

kveldsskiftet – som ofte er preget av lavere bemanning – måtte ta seg av dekningen. Journalist 

Ingunn Andersen i VG Nett fikk høre om fossilet første gang da hun kom på kveldsvakt 19. 

mai. Hun så en artikkel på nettsidene til NRK, i tillegg til saker fra de store internasjonale 

nyhetsbyråene, og konkluderte med at dette var en sak VG Nett måtte skrive om (Andersen 

02.02.10).  
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I ettertid har Andersen reagert på at verken VG Nett eller VGs papiravis var blitt varslet om 

nyheten på forhånd, slik at de kunne vært mer forberedt (Andersen 02.02.10). Nettjournalisten 

opplevde at det ikke var lett å få tak i Hurum den første tiden:  

 
Jeg prøvde å få tak i Hurum, men jeg tror ikke jeg fikk tak i han for han var så opptatt, i tillegg 
til at det var en tidsforskjell (Andersen 02.02.10).  

 

Hun benyttet derfor en del informasjon fra pressemeldingen fra Naturhistorisk museum, i 

tillegg til andre medier (spesielt forskning.no) og Atlantic Productions til de første artiklene 

hun skrev (ibid.).  

 

Som Nelkin (1995) påpeker, stoler journalister ofte på informasjonssubsidier dersom de har 

liten tid og informasjonen er kompleks. De adopterer også gjerne språk og innhold i 

meldingene (se side 22). En journalist som skal rekke deadline (og som blir varslet kort tid i 

forveien) har ofte ikke mye tid til å skrive en sak. Derfor er lett tilgjengelig informasjon fra 

forskere en enkel måte å produsere en nyhetssak på. Og når informasjonen var så tilrettelagt 

som i dette tilfellet, med fokus på det sensasjonelle, vekker det ikke undring at saken fikk mye 

spalteplass.  

 

VGs første artikkel skiller seg fra de andre medienes første artikler (Giæver 20.05.09). Her 

stiller journalisten seg på siden og betrakter det som skjer fra et mer distansert hold. 

Journalisten rapporterer mer om omstendighetene rundt det som skjer på pressekonferansen, 

enn selve forskningen. Artikkelen var også av de utvalgte medienes første artikler som 

inneholdt minst av språket i pressemeldingen fra Naturhistorisk museum. Dette er et eksempel 

på at journalisten kan markere at han distanserer seg fra kildene ved å avsløre deres 

mediestrategi, og benytte seg av grepet metareportasje (se Eides (1992) beskrivelse av 

metareportasje side 22). Likevel er det ingen tvil om at nyheten har et sensasjonelt preg. 

 

Journalist Rønning i forskning.no uttaler at han i ettertid ser at bruken av begrepet ”missing 

link” absolutt var misvisende (Rønning 13.01.10). Han mener det er uklart hvem som brukte 

begrepet først (mediene eller forskerne selv), men synes det er ”lettvint” å gi mediene skylden 

for at de brukte ”missing link”, når forskerne selv brukte ”the link”. Han mener det er helt 

åpenbart at journalister vil koble ”the link” til ”missing link”. Ettersom forskning.no brukte 

begrepet i sine saker ser Rønning at kritikken også rammer dem. Han sier at det i ettertid har 
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vært en redaksjonell diskusjon innad i forskning.no angående bruken av påstander som at Ida 

var det viktigste funnet på 47 millioner år og så videre (ibid.).  

 

Andersen i VG Nett mener påstander i lanseringsspråket som at ”Ida var det viktigste funnet 

på 47 millioner år” og at funnet var ”the missing link”, var overveldende. Hun ble skeptisk og 

lurte på om det var sant, samtidig som hun var av den oppfatning at fossilet var viktig.  

 

De to første døgnene var det veldig rungende hurra. Med jevne mellomrom finner man ting som 
er utrolig viktig for den forskningen som går på hvordan mennesket har utviklet seg. Og det er jo 
ingen tvil om at det fossilet er et ekstremt viktig funn. Det er ikke nødvendigvis det viktigste 
funnet på 47 millioner år. Alle skjønner at det er en måte å sette det på spissen. Forskere er 
generelt veldig forsiktige med å ta for store ord i sin munn, så når de først skriker høyt så tror 
man gjerne på det de sier (Andersen 02.02.10). 

 

Andersen mener at det ikke nødvendigvis er noe negativt at Ida-forskerne benyttet et stort PR-

apparat.  

 
Det tåkelegger kanskje litt. Altså, de kan styre mye av informasjonen. Men du må også vurdere 
de personene som står bak, da. Sånn som Hurum for eksempel, han er jo ikke en fyr som du 
tenker at er full av løgn (Andersen 02.02.10).  

 

Det viser seg altså at journalistene reagerte på forskernes slagord. Likevel ble de brukt i 

artiklene. Andersen, som dekket saken de første dagene, var bevisst på at forskerne kunne 

styre informasjonen (i hvert fall da hun snakket om og reflekterte rundt det i ettertid), men 

vurderte det dit hen at siden forskere ikke vanligvis er de som roper høyest, er det lett å tro på 

det de formidler. Samtidig mønstret hun forskerne og konkluderte med at de var til å stole på. 

Det kan tyde på at Ida-forskerne som retorer har lykkes med å framstå som troverdige – noen 

man kan stole på (se avsnitt ”Forskningens public relations” side 20). Dette kan vi igjen 

knytte til antakelsen om at forskere som kilder anses som autoritative med høy status. De er 

blant de premissleverandørene som nyter størst tillit (Se ”Forskere som kilder” side 8).  

 

Som vi så i teorikapittelet anklages forskningsjournalister for kun å jakte på det sensasjonelle 

i sin dekning av forskning, på bekostning av vesentlighet. I denne saken er det derimot ikke 

journalistene alene som står for ”sensasjonaliseringen”, men også i høy grad Ida-forskerne, 

men god hjelp fra Atlantic Productions. Uten Atlantic Productions som medspiller ville nok 

ikke lanseringen fått samme slagkraft som den fikk. 
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7.4 Kildens lojale formidlere  
I teorikapittelet ble det antydet at journalistikk om forskning vil bli betraktet som mer kritisk 

dersom journalisten også inkluderer andre stemmer enn forskerens egen. I sakens begynnelse 

er det kun Ida-forskerne (Jørn Hurum, Naturhistorisk museum, Atlantic Productions) som blir 

benyttet som kilder. Ingen andre forskere eller eksperter som kan være med på å belyse 

forskningen fra andre sider, blir trukket inn. I sakens begynnelse er det ikke benyttet en 

multiperspektivistisk journalistikk i omtalen av forskningen (se avsnitt 2.4.2: ”Flerstemmighet 

ved usikkerhet” side 15). Journalistene i mediene i utvalget stilte til å begynne med ingen 

kritiske spørsmål til forskningen. At det er uenigheter eller kontroverser rundt den nye 

forskningen, kommer derfor ikke fram.   

 

Heller ikke at forskningen bak Ida-fossilet er usikker og ikke ferdigforsket blir nevnt i noen av 

artiklene i begynnelsen. Unntaket er forskning.no som skriver at forskningen er kontroversiell 

og vil vekke diskusjon. I VGs første artikkel slipper dessuten Ida-forsker Jens Franzen til med 

en moderering av Ida-fossilets slektskap. I samtlige av de første artiklene journalistene tar 

enkelte forbehold i måten å omtale forskningen på. Det blir for eksempel ikke slått fast at Ida 

vil forandre vår selvforståelse for alltid, men at hun ”kan” gjøre det. Likevel viser det store 

bildet at forskningen bak fossilet framstår som sikker i nyhetssakene.  

 

Både Andersen i VG Nett og Rønning i forskning.no mener det er viktig å være kritisk til 

forskningsstoff, på samme måte som til annet stoff. På spørsmål om hvor viktig Andersen 

synes det er å forholde seg kritisk til forskning som på fossilet Ida, svarte hun:  

 

Da jeg først fikk nyheten så jeg at det i alle fall var et hundretalls mennesker som hadde gått god 
for det. Hvis ikke hadde det aldri fått den gjennomslagskraften det fikk. Og det hadde aldri blitt 
tatt inn på museer i hele verden. Selvfølgelig skal man være kritisk, men ikke sånn at du blir 
paranoid. Og vi skrev jo noen kritiske artikler om at Ida er oppskrytt og lignende. Men 
selvfølgelig, kritisk på samme måte som du er kritisk til alt annet (Andersen 02.02.10).  

 

I ettertid ser Andersen at hun i enda større grad kunne ha stilt flere kritiske spørsmål til hvor 

sensasjonelt Ida-fossilet faktisk var: ”at man ikke stiller nok kritiske spørsmål i kampens hete 

er en klassiker” (Andersen 02.02.10).  

 

Ideelt sett mener Rønning at journalister bør undersøke om det finnes forskningsmiljøer som 

ikke har vært inkludert i studien som kan uttale seg. Det trenger ikke være negative uttalelser, 

men noen som kan belyse saken fra siden eller utenfra. Han mener dette blir gjort dersom det 



 86 

kommer en stor sak, som for eksempel om om Universitetet i Oslo skulle hevde og ha løst 

kreftgåten. ”Men det krever ofte at saken har en viss størrelse. Det er en arbeidskrevende 

metode, så vi kan ikke gå så dypt inn i alle saker” (Rønning 13.01.10).  

 

En forklaring på den ukritiske journalistikken og bruk av få kilder den første tiden kan være at 

journalistene ikke visste om saken på forhånd og derfor ikke hadde hatt mulighet til å 

forberede seg. Dette kan også være forklaring på at Aftenposten ikke hadde en egenprodusert 

sak, men benyttet seg av en NTB-artikkel på nettsidene samme dag som nyheten kom og en 

forkortet versjon av denne i papirutgaven dagen etter. Og ettersom nyhetsmediene vil være 

tidlig ute med nyheter, kan også tidspress ha en innvirkning. Men det forklarer ikke den 

ukritiske artikkelen forskning.no publiserte den første dagen, der journalisten hadde hatt 

tilgang til både Ida-forsker Jørn Hurum og den vitenskapelige artikkelen. Også her er Ida-

forskerne de eneste kildene, og forskningen framstår som sensasjonell og i stor grad som 

sikker. I og med at journalisten ikke virker å ha noen betenkeligheter med forskningen og 

heller bygger opp under den, kan det tenkes at han ikke så nødvendigheten av å kontakte 

andre kilder for andre synspunkt – bekreftende eller avkreftende – om forskningen.  

 

Som vi så i teorikapittelet er det slik at en tilrettelagt nyhet (som Ida-saken var), ofte kan føre 

til kan at massemediene fungerer som kildenes lojale formidlere, framfor å gjøre egen 

research. Det ender ofte med énkilde-journalistikk. En journalist som har problemer med å 

avgjøre om en kilde snakker sant eller om forskningen er sikker eller usikker, ender som regel 

med å prøve å gjengi hva forskerne sier så nøyaktig som mulig. Ved denne strategien unngår 

imidlertid journalisten å forholde seg analytisk til kildenes materiale (se Dunwoody (1999) 

side 14). En annen mulig forklaring på ukritiskheten og bruk av få kilder i sakens begynnelse 

kan være at journalistene unngår å kritisere forskningen på grunn av forskningens autoritet. 

Flere journalister frykter dessuten at dersom forskere ikke er tilfreds med det de skriver, kan 

de sanksjonere ved å nekte å uttale seg.  

7.5 Forsiktig framfor kritisk  
Begge intervjuede journalister gir uttrykk for at de oppfattet Ida-forskerne (ved Jørn Hurum) 

som lett å snakke med og opplevde velvillighet fra Hurum.  

 

Jeg synes at Hurum er veldig flink til å formidle og han var veldig tilgjengelig selv om det var 
sent på kvelden og han hadde titusen telefoner fra mange hold. Han er mye mer tilgjengelig enn 
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gjennomsnittet av norske forskere jeg har vært borti. Og han ba ikke om gjennomsyn [sitatsjekk] 
(Rønning 13.01.10).  

 

Forsker Jørn Hurum mener at feil i artikler om forskning er noe en må regne med. Også i Ida-

saken så han at artikler inneholdt flere feil (15.01.10). Hurum mener imidlertid det er viktig 

for en forsker å ha forståelse for en journalists arbeidssituasjon. 

 

Journalister skal ut med la oss si mellom tre og ti saker om dagen. Dette her [Ida-saken] er bare 
en av mange saker de skriver i løpet av en dag, og det er noe vi forskere må forstå. Vi sitter på 
en artikkel kanskje i ett år, og finspikker hver setning. Mens de skal ha ut ti artikler om dagen. 
Det er en helt annen måte å tenke på (Hurum 15.01.10).  

 

Dette utsagnet vitner om en forståelse for journalistenes situasjon. På samme tid understreker 

Hurum at han ikke er interessert i journalister som vil stille kilder opp mot hverandre. Som 

forsker er han opptatt av å få inn flere forskere i den vitenskapelige diskusjonen ettersom 

vitenskapen er en diskusjon der forskerne er uenige. Det hender han tipser journalister om 

andre forskere som kan mene noe om saken, uavhengig om de er enig eller uenige med han 

(Hurum 15.01.10). Men samtidig sier Hurum at han unngår journalister som kun er ute etter å 

skape slåsskamper, hvor de konfronterer ulike kilder med andres påstander og omvendt for å 

få i gang en slåsskamp.  

 

Jeg gjennomskuer de journalistene ganske fort og bruker ikke tid på dem, men overser dem. De 
får veldig korte svar av meg og får aldri noe som de kan bruke mot andre forskere (ibid).  

 

Forskning.no-journalist Rønning mener det er viktig å være uavhengig av forskning og 

forskerne i saker som Ida-saken. Samtidig mener han at det kan ha noen konsekvenser dersom 

en journalist gjør seg til uvenn med kildene: ”Det kan tenkes at du blir fraskåret en positiv 

kontakt ved en senere anledning” (Rønning 13.01.10). Rønning skiller mellom journalistikk 

om forskning og for eksempel politisk journalistikk. I journalistikk om politikk omgås 

journalistene politikerne i stor grad samtidig som de skriver kritiske artikler om alle. Der 

mener Rønning det er et høyt konfliktnivå og mye kontakt. Forskningsjournalistikken er 

derimot preget av mindre sosial kontakt og mindre tradisjon for å håndtere kritikk/konflikt 

mellom journalister og intervjuobjekt, noe Rønning mener fører til at journalisten opptrer mer 

forsiktig for å beholde kildenettverket ettersom forskeren ofte har et eksklusivt innsyn i for 

eksempel et forskningsresultat (ibid.). 

 
Som journalist er du avhengig av et nivå av samarbeid fordi forskeren ikke nødvendigvis har 
interesse av å fortelle akkurat deg ting. Og som journalist har du ikke den innsikten i fagfeltet 



 88 

som forskeren har. Forskerne er nok i en litt privilegert rolle i forhold til media, de kan på en 
måte bestemme hvor mye de vil gi ut og hvor mye de vil samarbeide (Rønning 13.01.10). 

 
Rønning tror derfor at det i mange tilfeller vil være vanskelig å skrive den kritiske artikkelen, 

og at ønsket om en nyhet kommer før det kritiske (Rønning 13.01.10). Dette samsvarer med 

Dunwoodys (1999) antakelse om at journalister er redd for at dersom de skriver negative 

saker om forskere, vil forskerne kutte kontakten med journalistene (se avsnitt 2.3: ”Makt og 

relasjoner” side 10).   

 
Andersen mener at uavhengighet fra kildene er viktig, samtidig som det er viktig å ”spille på 

lag med kildene” – uten at det betyr at journalisten fungerer som et mikrofonstativ.  

 

Men du skal være litt våken for å stille de riktige, kritiske spørsmålene. Og det er selvfølgelig 
sikkert ikke gjort bra nok i alle saker. Men det er en veldig uvanlig type sak [Ida-saken] 
(Andersen 02.02.10).  

 

Det viser seg altså at det er en harmoni mellom forskere som kilder og journalistene i måten 

de omtaler hverandre på. Men samtidig understreker forsker Hurum at han ikke er interessert i 

å bruke mye tid på journalister som er ute etter å skape strid mellom kilder, de uttaler han seg 

knapt til. Dessuten uttaler forskningsjournalist Rønning at han opptrer mer forsiktig rundt 

forskere på grunn av at han er avhengig av dere kompetanse.  

7.6 Kontroll over kildeutvalget  
Journalister har en definisjonsmakt med sin mulighet til å velge hvilke kilder de benytter i 

artiklene, og at de kan spille kilder mot hverandre. I løpet av Ida-sakens gang benyttet 

journalistene ulike kilder. Om hovedfokuset var på Ida-forskerne i sakens begynnelse, endret 

det seg etter hvert som artiklene fikk andre vinklinger, og andre kilder ble benyttet i artiklene. 

Samtlige medier hadde nesten uten unntak et topptungt, elitepreget utvalg av kilder, i form av 

ledere og eksperter. Dermed kan en si at kildeutvalget framstår som troverdig og pålitelig. 

 

Etter hvert som Ida-saken utviklet seg, kom det fram at det ikke var konsensus om 

forskningen, slik de første artiklene kunne gi inntrykk av. De kritiske røstene – som alle er i 

kildekategorien ”faglige eksperter” (professorer og andre eksperter) – slipper til i 

journalistenes artikler, med unntak av i VG som ikke inkluderer noen kritikere. Fire av 

artiklene i utvalget blir vinklet negativt. Det er varierende i hvilken grad journalistene selv tar 

kontakt med de kritiske kildene. Aftenposten og forskning.no markerer seg ved at det later til 

at de på eget initiativ oppsøker de kritiske kildene i første ”bølge” av kritikk. Men likevel er 
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det påfallende hvordan flere av de kritiske kildene blir trukket inn først etter at de har fremmet 

sine meninger på debattplass. Det gjelder blant annet de fem biologiprofessorene som i en 

kronikk i Aftenposten rettet kritikk mot formidlingen av fossilet. Senere ble de benyttet som 

kilder i artikler både i Aftenposten, VG Nett og forskning.no.  

 

Journalistenes kritiske spørsmål til Ida-forskerne stilles med utgangspunkt i andre kritiske 

forskere. Unntaket er en undersak i Aftenposten. Men uavhengig av om hvorvidt journalistene 

selv har tatt initiativ til å kontakte kritikerne, eller om de kritiske spørsmålene er reist av 

journalisten selv eller på bakgrunn av andre kilder, kommer det fram at det ikke er full 

enighet, først og fremst om måten Ida-fossiler er presentert på. Så selv om Ida-forskerne 

kontrollerte det som ble formidlet om forskningen i begynnelsen, flyttes kontrollen over 

presentasjonen til journalistene når de søker flere synspunkter. Denne formen for 

flerkildejournalistikk samsvarer likevel ikke helt med Dunwoodys (1999) multiperspektivitet 

fordi de andre stemmene kom på banen først etter at forskningen var presentert for medienes 

publikum. Sett bort fra kritikerkildene var samtlige kilder i kategoriene ”andre eksperter”, 

”eksterne involverte” og ”ikke-eksperter”, positive til forskningen og formidlingen. Slik 

framstår kildeutvalget som snevert.  

 

Andersen i VG Nett sier at hun alltid tenker på å få inn andre stemmer i artiklene hun skriver. 

Når det gjaldt Ida-saken sier hun at paleontologimiljøet ikke er så stort, i tillegg til at hun 

mener det er vanskelig å etterprøve noe som er så komplisert i utgangspunktet (Andersen 

02.02.10). Det gjenspeiles i kildeutvalget. VG Nett er det mediet i utvalget som har flest saker 

med tre kilder eller mer, men har samtidig det man kan kalle et snevert kildeutvalg med kilder 

kun i kategoriene ”faglige eksperter” og ”eksterne involverte”. Rønning i forskning.no uttaler 

at siden han ikke hadde mye kunnskap om fagfeltet forskningen dreide seg om, brukte han 

mye tid på å ringe til ulike internasjonale institusjoner for å finne noen som hadde tidlige 

primater som felt. Det viste seg å være vanskelig. Rønning fant noen etter hvert, blant annet 

forskere som var sitert i internasjonale medier: ”Sannsynligvis er det bare er en håndfull 

mennesker som driver med det i hele verden, på et høyt nivå. Da blir det vanskelig” (Rønning 

13.01.10). Forskning.no er det mediet i utvalget som har flest artikler med én kilde, men 

samtidig har de det bredeste kildeutvalget med flest faglige eksperter og andre.  
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7.7 Talerør for kritikerne  
Å trekke inn kritiske kilder er ikke det samme som å drive kritisk journalistikk. Idealet for en 

journalist som vil drive kritisk journalistikk er å etterprøve også de kritiske kildene. Med 

unntak av én artikkel på forskning.no, er ikke de kritiske kildenes kildemateriale etterprøvd 

eller gransket av journalistene. Heller motsatt får deres uttalelser stå uimotsagt, bortsett fra at 

Ida-forskerne (Jørn Hurum) får komme med svar på kritikk som blir rettet mot dem. Flere 

steder preges dermed debatten av en polarisering der to sider av saken er stilt opp mot 

hverandre. Denne balanseringen av to ulike standpunkt resulterer som Dunwoody (1999) 

påpeker som regel med at journalisten ikke forholder seg analytisk til kildenes materiale (se 

side 7). En grunn til dette i Ida-saken kan være at det er lettere å referere en kildes uttalelser 

for så å konfrontere en annen kilde med det, enn å analysere forskningen som kan være 

krevende å sette seg inn i. Dette gjenspeiles også i hva kritikken i nyhetsartiklene dreier seg 

om. Hoveddelen av kritikken som blir fremmet, går på formidlingen, mens ingen av artiklene 

går særlig inn på den faglige debatten rundt fossilforskningen – bortsett fra deler av 

diskusjonen rundt begrepet ”the missing link” som delvis dreier seg om evolusjonsteorien.  

 

Forsker Jørn Hurum er overrasket over at verken journalister nasjonalt eller internasjonalt 

sjekket bakgrunnen for at de kritiske kildene hevdet det de gjorde.  

 

Ingen kritikere er objektive. Jo mer sinte de er, jo større varsellamper burde en journalist få. Det 
ville ikke tatt journalisten mange minuttene i Google å finne ut hvorfor den personen skriker så 
høyt. Men det virker som om kritikere blir sett på som objektive og uten skjulte agendaer 
(Hurum 15.01.10).  

 

Hurum tror grunnen til denne ukritiske holdningen til de kritiske kildene kan begrunnes med 

at journalister er interessert i en polarisering, med en for og en imot (Hurum 15.01.10).  

 
7.8 Fortrinn med popularisering  
Blant forskere har det vært en antakelse at journalistene fungerer som oversettere av det 

vitenskapelige språket, der de populariserer forskningen ved forenkling av fagspråket. Og 

blant forskere har popularisering blitt sett på som en annenrangs aktivitet (se avsnitt 

”Popularisering av vitenskapen” side 19). Popularisering av vitenskapen har også vært et 

redskap for forskerne for å skille mellom ”ekte” vitenskapelig kunnskap og ”forvrenging” av 

denne originale sannheten, der journalister ofte får skylden for forvrengingene.  I Ida-saken 
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trengte ikke journalistene å oversette vitenskapelig språk, ettersom forskeren selv allerede 

hadde gjort det. Mye av kritikken mot Ida-forskerne dreide seg da også nettopp om at 

forskningen var overforenklet i møte med publikum, blant annet ved å omtale det som ”the 

missing link” og ”the biggest find in 47 million years”. Som Hurum selv uttaler ble det mer 

”sirkus enn de hadde regnet med”, og mye av grunnen var at de koblet inn kommersielle 

aktører som TV-kanalen History som skulle selge dokumentaren om Ida til publikum.  

 

Jørn Hurum mener flere av slagordene som kom fram under lanseringen var Historys verk. 

Det var ikke noe Ida-forskerne selv sto inne for. Her kan en si at Hurum overlater ansvaret for 

at forskningen ble overdrevet til TV-kanalen. Men samtidig innrømmer han å ha brukt 

begrepet ”the missing link” i anførselstegn i møte med norske medier. Dermed justerte også 

Ida-forskerne sin retorikk i møte med mediene (se ”Popularisering som strategi” side 22). 

Mens Hurum vet at forskningen bak fossilet ikke er sikker og endelig og at den vitenskapelige 

artikkelen ikke sier noe om at Ida-fossilet er det manglende mellomleddet, er det det motsatte 

som ble det rådende budskapet i møtet med mediene. For medier som gjerne jakter på det 

sensasjonelle i sin dekning av ulike typer stoff, er det ikke vanskelig å tenke seg at de ville 

bruke dette begrepet i sine saker.  

 
7.9 Positiviteten råder  
Flertallet av nyhetsartiklene i Ida-saken er positive. Kun fire artikler har fått verdien negativ 

vinkling. Selv om kritiske røster blir brukt som kilder og kritikk blir rettet mot Ida-forskerne, 

er det fremdeles de positive sakene som dominerer dekningen. Forskning.no er det eneste av 

mediene i utvalget som har som mandat å dekke forskning. Da kan det være nærliggende å 

anta at de også har en fordel av erfaring med å forholde seg til forskere som kilder, og at 

innsikt i forskningsmiljøer kan gjøre det lettere å koble inn andre kilder, og gjerne mer 

kritiske kilder. Rønning i forskning.no sier at både hans personlige og forskning.nos øvrige 

dekning nok kunne vært mer nyansert. Samtidig mener han at deres dekning var mer kritisk 

enn mange andre norske mediers, fordi de til daglig er tett på forskningsfeltet. ”Vi er vant til å 

jobbe kritisk i forhold til forskningsjournalistikk generelt” (Rønning 13.01.10). Samtidig 

mener Rønning at overvekten av positive saker gjenspeiler hvordan forskningsjournalistikken 

generelt er, der de positive sakene dominerer (ibid.). 
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Ingunn Andersen mener grunnen til at flertallet av nyhetssakene på VG Nett er vinklet 

positivt, er at de fleste av artiklene er skrevet umiddelbart etter at fossilet ble lansert og på 

bakgrunn av hendelsene i saken. Dessuten forholdt VG Nett seg til ”den norske leiren” (Jørn 

Hurum og Naturhistorisk museum) som kilder.  

 

Da jeg var i London, vinklet jeg på det som var positivt med den eventen [hendelsen], som at 
Hurum møter David Attenborough. Og at en nordmann får så stor oppmerksomhet i de store 
kretser i utlandet. Det er en god nyhet, og ingen trist nyhet. Det er på en måte ”endelig noe 
positivt” (Andersen 02.02.10).  

 

Nettopp av det var en norsk forsker som framsto som hovedpersonen bak forskningen, at 

lanseringen var storslått internasjonalt og at Hurum fikk mye oppmerksomhet i internasjonale 

medier, kan være en forklaring på at norske journalisters kritiske sans ble satt til side.  

 

Norsk presse er jo veldig opptatt av hvordan Norge og nordmenn oppfattes i utlandet, og når en 
nordmann er i sentrum så blir det jo automatisk stort. I tillegg til den faktoren med Hurums 
personlighet og at en del redaksjoner sikkert kjenner han fra før. Hurum har jo en god 
trackrecord, og derfor kunne man også tenke at dette er en fin sak (Rønning 13.01.10). 

 
7.10 Kunnskap som hindring  
Overvekten av positive, sensasjonelle saker med én kilde, lite kritisk granskning på 

journalistenes egne premisser (verken av Ida-forskerne eller de kritiske kildene) og ukritiskhet 

og vanskeligheter med å vite hvilke kilder som kunne være relevant å koble inn, kan ha 

sammenheng med at journalistene ikke har bakgrunn fra fagfeltet paleontologi. Det samsvarer 

i så fall med Ottosens (1988) antakelse om at forskerne kan opptre som en potensiell 

”kildetyrann”, fordi journalisten i utgangspunktet ofte mangler spesialisering og har liten 

innsikt i naturvitenskapene. Forskerne kan sies å sitte på kontroll over verdien kunnskap som 

gir en gruppe eller et individ mulighet til å få andre til å handle på tvers av sine egne ønsker 

(se ”Makt og relasjoner” side 10). Ettersom tilgangen til kilder var såpass begrenset den første 

perioden, måtte journalistene i stor grad lene seg til sin egen analytiske kompetanse. Når 

fagkunnskapen ikke er tilstrekkelig, kan det være vanskelig å vite hva som er rett, og hva som 

eventuelt er overdreven framstilling av fossilet. De intervjuede journalistene mener selv også 

at noe av grunnen til at det kan være vanskelig å forholde seg kritisk til forskning som Ida-

forskningen, er nettopp at de mangler fagkunnskap og at det derfor kan være vanskelig å stille 

de kritiske spørsmålene.  
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Andersen i VG Nett peker på at hun i utgangspunktet ikke kunne noe om fossiler, i tillegg til 

at det var et komplisert stoff. Av den grunn var det vanskelig å sannhetssjekke det Jørn 

Hurum sa.  

 

Jeg måtte bare forholde meg til de faktaene som kom fram. At det var en PLoS ONE-artikkel, og 
PLoS ONE er en troverdig kilde. Ida-forskerne hadde også veldig mange andre anerkjente 
forskere i ryggen. Man prøver å se gjennom de PR-tingene. Men selvfølgelig, jeg hadde jo ikke 
vært i London på Naturhistorisk museum hvis ikke de [Ida-forskerne] hadde sagt at jeg måtte 
komme dit (Andersen 02.02.10). 

 

Rønning i forskning.no mener at hvis en journalist ønsker å være kritisk, kreves det at 

personen kan et fagfelt for å finne de fagpersonene som kan fremme en kritikk, eller som kan 

belyse en sak fra to sider (Rønning 13.01.10). For Rønning tok det dager å finne relevante 

kilder i Ida-saken, selv om han som forskning.no-journalist mener han hadde en fordel.  

 

På grunn av den manglende kunnskapen var det vanskelig å belyse dette [Ida-saken] fra mange 
sider. Samtidig er jeg i en privilegert situasjon fordi jeg jobber i en publikasjon som er spesifikt 
rettet mot forskning. En kan bare tenke hvordan en journalist i dagsavisene som har forskning 
som et av mange felt vil føle det. Derfor er det én ting er hvis man ville være kritisk, noe annet 
er at du må ha kunnskap om det du skal dekke for å ha størst potensial for å fylle det 
journalistiske idealet om å være kritisk (Rønning 13.01.10).  

 

Men spesialisering speiler ikke nødvendigvis journalistisk kvalitet. Også i 

forskningsjournalistikken kan det være viktig å ha allround-reportere. Samtidig som Andersen 

i VG Nett mener det hadde vært en fordel med større bakgrunnskunnskap for å være mer 

kritisk underveis, sier hun at det kan også være en fordel ikke å ha det. Da kan de ”dumme” 

spørsmålene lettere stilles. 

 
Hvis man har veldig mye kunnskap om et tema, så er det mye vanskeligere å formidle det på en 
enkel måte, fordi at du vil hele tiden føle at det mangler noe hvis du forenkler det (Andersen 
02.02.10). 

 

Jørn Hurum mener journalister mangler fagkunnskaper til å kunne drive 

forskningsjournalistikk i Norge.  

 

Jeg tror at når det ikke finnes journalister med realfaglig bakgrunn så blir det som står på 
nettsidene til for eksempel BBC eller National Geographic nyheter i Norge. Også kaller de det 
forskningsjournalistikk. Journalistene forstår ikke det som står i Nature eller Science. Ofte ender 
sakene opp som portretter av forskeren, og ikke en dybdeforståelse av forskningen (Hurum 
15.01.10). 

 



 94 

7. 11 Ideal vs. praksis  
Det viser seg altså å være et sprik mellom journalistenes ønske om å være kritisk, og hvordan 

det utøves i praksis. Selv om journalister kan ha et ønske om å drive kritisk journalistikk er 

det også andre hensyn å ta. Nyheter oppstår ikke i et vakuum der journalisten tar avgjørelser 

alene, men i en sammenheng mellom nyhetsmedienes nyhetsverdier, økonomi og 

markedsstrategi. Ifølge Nelkin (1995) vitner journalisters forsøk på å fremstille en 

forskningsnyhet som dramatisk, med fokus på det revolusjonerende, om at forskningsartiklene 

konkurrerer med andre nyheter – i tillegg til at de skal selges til et publikum (se avsitt 2.5: 

”Medielogikk” side 16).  

 

At forskningen framstår som mer sikker enn den kanskje er, kan ha sammenheng med at 

mediedekningen av Ida-saken er underlagt journalistiske krav til vinkling og godt stoff der det 

sensasjonelle er bedre enn det usikre. Det tyder dermed på at artiklene er skrevet på 

journalistenes egne premisser. Mediene følger sin medielogikk der det de antar er 

forventninger fra publikum, setter sitt preg på artikkelutformingen. Som Friedman (1999) 

understreker, vil en publikasjon nå flere mennesker jo mer forståelig den er. Dette kan være 

grunnen til at VG, VG Nett og Aftenposten i stor grad unnlater å ta med tekniske detaljer 

rundt forskning. Mediene har et klart inntrykk av hva deres publikum forventer av dem, og det 

er viktig ikke å bryte med forventningen. Det vil si at når en leser for eksempel klikker seg inn 

på forskning.nos nettsider, forventer han å finne en viss type stoff, presentert på en spesifikk 

måte. Andersen i VG Nett understreker at hun er opptatt av ikke å gjøre det for avansert for 

seg selv når hun skriver om saker som Ida-saken, og at hun har publikum i bakhodet når hun 

skriver. Hun sier at hun heller vil at det skal være ”riktig og enkelt, enn for avansert og feil”. 

 

Min oppgave som journalist i VG Nett er helt annerledes enn hvis jeg hadde jobbet i 
forskning.no eller New Scientist eller i en publikasjon med en helt annen målgruppe. Jeg skal få 
1,4 millioner lesere til å forstå det jeg skriver. Og da kan jeg ikke være for avansert (Andersen 
02.02.10). 

 

De fire mediene skilte seg litt fra hverandre innholdsmessig. En grov skissering kan 

demonstrere noen ulikheter. VG Nett er den av mediene i utvalget som fokuserer mest på 

nærhets- og identifikasjonsjournalistikken, altså med et sterkt fokus på Jørn Hurum som 

person hele veien. VG har tre nyheter som følger hendelsene lagt opp av forskerne, i tillegg til 

en artikkel fra gruven i Messel. Aftenposten skiller seg ut som det mediet som går tettest på 

debatten som oppstår når kritikerne kommer på banen. Forskning.no fordyper seg mest i det 
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faglige rundt forskningen. Det sterke personfokuset i VG Netts artikler kan forklares med 

forventninger fra publikum. Andersen opplyser at VG Nett bestreber å være personorienterte.  

 

Vi jobber for å få de personlige og gode historiene. Folk forventer å lese om personer når de går 
inn og leser VG. Og da må jeg gjøre det samme innenfor de tingene som kanskje er litt mer 
tunge [forskningsstoff] (Andersen 02.02.10). 

 

Forskning.no har på sin side flere artikler som inneholder mer fagspråk og detaljert 

gjennomgang av forskningen sammenlignet med de andre mediene i utvalget. Rønning mener 

de i forskning.no har mulighet til å gå mer i dybden og være mer detaljerte og grundige.  

 

Vi trenger ikke å vinkle artikler så hardt og være så tabloide. Vi har mulighet til å skrive lange 
artikler om ganske komplekse ting, så lenge vi holder det i et språk som er forståelig for folk 
flest (Rønning 13.01.10). 

 

Rønning mener at når et nytt funn blir presentert slik som i Ida-saken, vil journalisten stå 
foran en oppgave med å gjøre det spennende for leseren, forklare hva funnet er og hvorfor det 
er viktig.  
 

Gitt at man har begrenset plass til artikkelen og begrenset tid til før deadline vil mye av 
journalistens innsats bestå i å formidle forskernes oppfatning på en så spennende måte som 
mulig. Det blir en slags ”lanseringsjournalistikk” for å bruke et begrep fra kulturjournalistikken. 
Dette så man vel også i Ida-saken (Rønning 13.01.10). 

 

Med tanke på plassbegrensninger og korte tidsfrister, er det ofte ikke rom for mer inngående 

forklaringer og forbehold i avisartikler om forskning. Dette kan ha innvirkning på hvor sikker 

forskningen framstår, og være årsak til at forskningen ikke er kontekstualisert i særlig grad i 

de journalistiske artiklene. Det er kun forskning.no som kontekstualiserer Ida-fossilet (med 

unntak av tidslinjen i en artikkel i Aftenposten). Andersen forteller at hun vanligvis er opptatt 

av å sette det hun skriver om i sammenheng med lignende ting. Men det var vanskelig å finne 

ut hva fossilet kunne sammenlignes med. Hun konsentrerte seg mest om å forklare hva 

fossilet faktisk var og gjøre det forståelig (Andersen 02.02.10). Forskning.no-journalist 

Rønning sier at han i ettertid har tenkt på at det hadde vært nyttig å sette forskningsfunnet inn 

i en kontekst, men at det i Ida-saken ”forsvant litt i situasjonen” (Rønning 13.01.10).   

 

Ut fra denne gjennomgangen av analysen av forskernes PR-strategi og den journalistiske 

dekningen og intervjuene med journalister og forsker får vi inntrykk av at relasjonen mellom 

dem var sammensatt i Ida-saken. I neste – og siste – kapittel skal vi se nærmere på denne 

relasjonen, og prøve å sammenfatte funnene i en oppsummerende konklusjon.  
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8. Konklusjon 
Relasjonen mellom forskere som kilder og journalister har vært utgangspunkt for denne 

oppgaven sett gjennom dekningen av en nyhet om et 47 millioner år gammelt fossil. 

Antakelsen var at en undersøkelse av hvem som kontrollerte framstillingen i tekstene, 

forskerne på sine premisser eller journalistene ut fra egen ideologi og normer om god 

journalistikk, kunne fortelle oss noe om maktrelasjonen dem imellom. Analysen av forskernes 

formidlingsstrategi og journalistenes mediedekning, og intervjuer med to sentrale journalister 

og en forsker, forteller om et sammensatt forhold. Både journalister og forskere søker kontroll 

over hvordan saken skal dekkes.  

 

Den tradisjonelle oppfatningen om at relasjonen mellom forskere og journalister er preget av 

ulike syn på virkeligheten – der forskeren vil kommunisere vitenskapen med all sin 

kompleksitet – samsvarer ikke med hvordan forholdet mellom Ida-forskerne og journalister 

framstår i Ida-saken. Leder Jørn Hurum av forskergruppen bak Ida-fossilet mener aktiv 

forskningsformidling er viktig. I formidlingen av det eldgamle primatet så han det nødvendig 

å bruke store ord for å nå ut med fossilnyheten.  

 

Det nytter ikke kun å produsere i et vitenskapelig tidsskrift og håpe at andre plukker opp 
forskningen (Hurum 15.01.10).  

 

I Norge resulterte det i overskrifter som: ”− Den største norske vitenskapelige sensasjonen 

noensinne” (Andersen 19.05.09b), ”«Ida» - en verdenssensasjon” (Berby 20.05.09) og 

”Mediemesteren Hurum” (Nordahl 23.05.09). I dette kapittelet skal vi identifisere hvilken 

relasjon mellom forskere og journalister som lå bak en slik dekning.  

8.1 Medialisering av forskningen 
En forskergruppe brøt med de konvensjonelle måtene å offentliggjøre ny forskning på da de 

19. mai 2009 fylte er rom ved American Museum of Natural History i New York til randen 

med pressefolk. Med fare for å bli uglesett av forskerkollegaer, populariserte Ida-forskerne 

resultatene fra en toårig studie og gjorde den tilgjengelig for publikum. Det spesielle var at 

denne populariseringsaktiviteten hadde foregått parallelt med forskningen. Samtidig som den 

vitenskapelige artikkelen var under produksjon, ble forskningen dokumentert gjennom 

filming, det ble skrevet en populærvitenskapelig bok og laget en webside. 
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Jørn Hurum benyttet formidlingserfaring fra tidligere forskningsprosjekt i promoveringen av 

fossilet Ida. Han gir uttrykk for at det ble et drømmeprosjekt der de regisserte alt fra 

begynnelse til slutt, men samtidig at det ble mer ”sirkus” enn forventet. Som det kommer fram 

i analysen av forskernes PR-strategi, benyttet Ida-forskerne Atlantic Productions som en 

public relations-aktør som hjalp til – og spilte en stor rolle – i planlegging av 

offentliggjøringen av fossilforskningen. De inngikk samarbeid med utvalgte journalister rundt 

om i verden som fikk førsterett på historien, i Norge forskning.no og NRK. Dette var 

journalister Ida-forskerne visste de kunne stole på – og som overholdt en sperrefrist.  

 

Forskerne tilpasset videre sin retorikk i møte med mediene, der de framstilte forskningen som 

sikker. Spesielt ser en det i den norske pressemeldingen fra Naturhistorisk museum. Ida-

forskerne solgte forskningen til journalister ut fra en forståelse av hvilke medierammer 

journalistikken er underlagt. Blant annet ble slagord og et ikke-vitenskapelig språk tilrettelagt 

for medier både i skriftlige og muntlige informasjonssubsidier som pressemelding og 

pressekonferanse. Forskernes lanseringsspråk tilfredsstilte flere av de normene, ideologiene 

og markedstilpasningene mediene er underlagt, og som spiller inn når medier velger og 

produserer sine saker. Forskerne tilpasset seg med andre ord de medielogiske tankemønstrene 

og hadde derfor en fordel i kampen om deres oppmerksomhet (Asp 1990).  

 

Denne tilpasningen kan karakteriseres som ”forskningens medialisering”, der forskerne vet 

hva som utgjør ”en god sak” i journalistenes øyne. Tidligere oppfatning av journalistikk om 

forskning som en populariserings- og undervisningsaktivitet der journalister fungerer som en 

pedagogisk oversetter av vitenskapelig kunnskap (Hornmoen 2003), stemmer ikke i dette 

tilfellet. Her er det forskerne som selv står for den pedagogiske oversettelsen – informasjonen 

var foredlet og oppslagsklar. I måten fossilforskningen ble lansert på, later det til at forskerne 

anså journalistenes rolle kun som videreformidlere av et allerede popularisert og sterkt 

forenklet vitenskapelig materiale.  

 

Forskere er blitt beskyldt for å skape en ”sensasjonaliseringsmodell” der medier blir vurdert 

som den dårlige parten med korrupte kommersielle interesser, og forskningsinstitusjonen den 

gode, med rene kunnskapsinteresser (Green 1985). Denne casestudien har vist at det var 

forskerne selv som fikk kritikk fra utenforstående (blant annet andre forskere) for å 

”overselge” forskningen og presentere den på en for populistisk måte – ikke journalistene. 
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Ida-forskerne selv la derimot noe av ansvaret for en del av sensasjonaliseringen på TV-

kanalen History: Ida-forskerne og Atlantic Productions’ samarbeidspartner.  

 

Medialisering av forskningen, samarbeid med utvalgte journalister og kontroll over nyheten 

med hemmelighold og sperrefrist både på pressemelding og den vitenskapelige artikkelen, 

førte til at forskerne hadde stor kontroll over hvordan fossilforskningen ble presentert i 

mediene. Det gjenspeiles i VG, VG Nett, forskning.no og Aftenpostens dekning av Ida-saken.  

8.2 Påvirket av kildenes strategier  
Asp (1990) poengterer at når grupper bevisst prøver å tilpasse seg mediene, er det mediene 

som utøver makt – gjennom sin eksistens. I utgangspunktet tillegger derfor Ida-forskernes 

medietilpasning makt til mediene fordi forskergruppen tilpasset seg mediene for å få deres 

oppmerksomhet. Samtidig sitter journalistene på en definisjonsmakt der de i sine redaksjoner 

avgjør hva som skal publiseres og ikke. I Ida-saken ble nyheten om fossilet dekket bredt av 

mediene i utvalget, foruten VG som kun hadde fire saker (etter min avgresning). I artiklene er 

det fokus på forskningens resultater, ikke dens metoder. De inneholder et forenklet språk og 

kan sies å tilfredsstille de journalistiske nyhetskriteriene. Dekningen har i den forstand 

foregått på journalistikkens egne premisser. Men fordi vi vet at det var forskerne som tilpasset 

fossilnyheten til dette formatet, preges dekningen den første tiden av at den skjedde på 

forskernes premisser. 

 

I oppgavens innledning presenterte jeg en antakelse om at journalistikk om forskning har gått 

mer i retning av en kritisk journalistikk som ikke lenger kun populariserer forskningen og 

sprer den vitenskapelige kunnskapen, men i større grad opptrer som kildekritisk aktør. I 

teoridelen så vi at det vil være en indikasjon på en viss journalistisk kontroll og inkluderende 

journalistikk dersom journalistikken om ny forskning som Ida-fossilet, evner å synliggjøre 

ulike perspektiver, uenigheter og inkludere andre stemmer enn Ida-forskernes egne og åpne 

for en multiperspektivistisk journalistikk når ny forskning blir presentert.  

 

Slik idealene til kritisk journalistikk formuleres, kunne man forvente at journalister søkte å 

plassere forskningen i en større sammenheng ved å opplyse om tidligere forskning og 

synliggjøre sosiale, politiske og økonomiske konsekvenser av vitenskapelige aktiviteter. Det 

kan også gi en forventning til at journalisten forholder seg granskende overfor sine kilder – 
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med kritiske spørsmål til det kildene formidler. Ettersom den nye forskningen er preget av 

usikkerhet, bør journalisten klargjøre hvorvidt forskningen kan sies å være sikker. 

 

Dekningen av Ida-saken i VG, Aftenposten, VG Nett og forskning.no var preget av positivt 

vinklede saker og bruk av én kilde. Forskning.no skiller seg ut som det mediet med flest 

énkilde-saker, mens VG Nett har flest artikler med tre eller flere kilder. VG Nett har også flest 

positivt vinklede saker i utvalget, mens Aftenposten har to av de til sammen fire med negativ 

vinkling. Alle fire mediene slo Ida-saken stort opp og fokuserte på det sensasjonelle. Både 

forskernes lanseringsspråk og vinkling av nyheten (”Har funnet «the missing link»”) er lett å 

identifisere i de fire medienes første saker. De skiller seg noe fra hverandre i måten å skrive 

om fossilet på, blant annet inneholdt forskning.nos artikkel betydelig flere opplysninger om 

fossilet og forskningen bak, mens VGs første artikkel er mer betraktende til ”spillet” rundt 

lanseringen. Men det er det sensasjonelle som preger også disse artiklene.  

 

Det overordnede bildet av Ida-saken viser at journalistene i sakens begynnelse forholdt seg 

ukritiske til kildene og deres kildemateriale. Ida-forskerne er de eneste kildene som blir 

benyttet, og får dermed stå alene med sine uttalelser. Det tas få forbehold om forskningens 

sikkerhet. Bruk av få kilder fører til at forskningen framstår som mer sikker enn den er. Ingen 

kilder som kan belyse andre sider av saken, blir trukket inn. Økonomiske, sosiale og politiske 

konsekvenser av den vitenskapelige aktiviteten blir ikke synliggjort i særlig grad. 

Forskning.no er det eneste mediet som setter forskningen i kontekst ved å sammenligne med 

lignende fossiler (foruten Aftenpostens tidslinje og at deres første sak inneholder én setning 

om at Regjeringen har bevilget 2,2 millioner kroner til forskningen).  

 

Medienes idealer om uavhengighet og undersøkende og kritisk journalistikk, kan være 

vanskelig å oppfylle når kildene er rutinerte og kjenner ”spillet”, slik Ida-forskerne og 

Atlantic Productions kan sies å gjøre. Journalistikken er i dette tilfellet sterkt påvirket av 

kildenes strategier. Pressestoffet dirigerte journalistenes oppmerksomhet og hadde en direkte 

innflytelse på formuleringer og vinklinger på nyhetsartiklene. Når journalistene adopterte 

slagordene og lanseringsspråket i så høy grad, framstår de som beundrende til forskningen der 

forskeren er den opprinnelige kilden til kunnskap, mens journalistene opptrer som spredere av 

denne. I begynnelsen av Ida-saken framstår dermed journalistene som et rent formidlingsledd 

forskningen går ufiltrert gjennom. Forholdet mellom kilde og journalist preges den første 
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tiden av at kilden har makt og styrer informasjonen. Vi ser dermed et ujevnt maktforhold som 

hadde innvirkning på hva som ble skrevet om fossilet.  

 

Etter hvert som saken utviklet seg le det benyttet flere kilder. Flertallet av disse er likevel 

positive til Ida-forskningen. Da det kom fram at det ikke er full konsensus rundt forskningen, 

skrev samtlige medier – foruten VG – om kritikken som ble fremmet. Selv om bare fire av 41 

artikler får verdien negativ vinkling, er det likevel tydelig at Ida-forskerne ikke lenger hadde 

kontroll på hva som ble formidlet. Definisjonsmakten tilfalt journalistene. I enkelte av 

artiklene ble det stilt flere kritiske spørsmål hovedsakelig til hvordan forskningen ble 

formidlet. Selv om det er på bakgrunn av andre kritikere disse spørsmålene ble rettet til Ida-

forskerne, framsto ikke lenger forskningen som like sikker. Kritikken måtte imidlertid vike 

for nye hendelser rundt Ida-fossilet, for eksempel da Ida ble relansert for det norske publikum. 

Forskerne lyktes dermed med å skape en føljetong der mediene fulgte utviklingen av saken. 

 

De ulike meningene som kommer fram i artiklene, er satt opp mot hverandre uten at 

journalistens analytiske evne kommer fram. Debatten framstår dermed som polarisert. Med 

unntak av én artikkel på forskning.no er ikke de kritiske kildenes materiale etterprøvd. Både 

det Ida-forskerne og de som er kritiske til Ida-forskerne uttaler, blir i stor grad gjengitt som 

fakta i tekstene, og deres uttalelser ser ut til å være mer eller mindre direkte gjengitt. 

Journalistene framstår igjen som talerør – men nå både for Ida-forskerne og de kritiske 

forsker-kildene.   

8.3 Kunnskapsmessig asymmetri  
Begge de intervjuede journalistene gir uttrykk for at de ønsket å forholde seg kritisk til 

forskningen, og opptre uavhengig av forskerne som presenterte den. Likevel ser vi at dette 

idealet ikke ble oppfylt i Ida-saken. Flere grunner utpeker seg. For det første gir journalistene 

uttrykk for at når en norsk forsker gjør det stort i internasjonal sammenheng, har det 

innvirkning på hva som blir skrevet. Som VG Nett-journalisten uttalte: ”Det er en god nyhet, 

og ingen trist nyhet. Det er på en måte ”endelig noe positivt” (Andersen 02.02.10). At 

forskningen framstår som sikker, med få tekniske detaljer og et lettfattelig språk (det gjelder i 

størst grad VG, VG Nett og Aftenposten), kan også ha sammenheng med at journalistene må 

oppfylle antakelser publikum har til publikasjonen. I VG Nett er det for eksempel forventet at 

sakene skal ha et personfokus og et enkelt språk. Men dette forklarer ikke forskning.nos 

ukritiske tilnærming. Nettstedet har mulighet til å skrive lengre artikler om komplisert emner 
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(så lenge det er forståelig for de fleste). Medielogikken er med andre ord ikke den eneste 

forklaringen på den ukritiske journalistikken.  

 

Journalistinformantene gir uttrykk for at det er vanskelig å oppfylle det journalistiske idealet 

om å være kritisk og finne relevante kilder når de mangler kunnskap om feltet de skriver om. 

De er da avhengige av forskeren for informasjon. Det er en klar slik kunnskapsmessig 

asymmetri mellom forskeren på toppen av hierarkiet og journalistene nederst i Ida-saken. 

Forskning.no-journalist Rønning mener det ofte er lett å unngå å skrive en kritisk artikkel, 

blant annet fordi han er avhengig av forskeren for informasjon og innsikt han selv ikke 

besitter. Som forskningsjournalist er han opptatt av å beholde kildenettverket og ikke gjøre 

seg til uvenns med kildene. Forsker Hurum understreker at han har forståelse for journalisters 

arbeidssituasjon, men unngår de som er ute etter å skape slåsskamper. Disse to synene vitner 

om et skjevt maktforhold mellom forsker og journalist. Forskerne har overtaket fordi de kan 

sanksjonere ved ikke å uttale seg. 

 

Selv om journalistene sier at de reagerte på slagord forskerne benyttet i sin strategi, ble ordene 

gjengitt i de journalistiske tekstene. Dette kan ha sammenheng med at forskere konvensjonelt 

oppfattes som upartiske og nøytrale kommentatorer – som verken forvrenger eller 

manipulerer et budskap. De har ofte status som autoritative kilder. Det later til at Jørn Hurum 

lyktes i å styrke sin ethos ved å framstå som troverdig, en som rådde over mye kunnskap og 

ga bakgrunn for et tema slik at det var lett å forstå. For eksempel gir VG Nett-journalisten 

uttrykk for at hun oppfatter forskere som personer som ikke roper høyt, så når de først gjør det 

må det bety at det de formidler må være sant. Journalistene oppfattet dessuten Hurum som lett 

tilgjengelig, en som var lett å forholde seg til og som ikke trengte å lese gjennom sitatene han 

hadde gitt dem før publisering av artiklene. Trangen til å kontakte andre kilder er kanskje ikke 

like påtrengende når en formidler oppfattes som troverdig, en som ikke farer med løgn. 

 

Den tradisjonelle oppfatningen av at journalister anklager forskere for ikke å ville snakke med 

mediene, stemmer derfor ikke i Ida-saken. Mye kan tyde på at de to partene her var sammen i 

det Dunwoody (1999) kaller en ”felles kultur”, der begge parter ser fordelen av å samarbeide 

for å lette informasjonsinnhentingen for journalister. Men det var Ida-forskerne som utøvde 

kontrollen da den nye forskningen for første gang ble presentert.  
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8.4 Oppgavens begrensninger  
Selv om det kan være fristende å generalisere forholdet mellom forskere og journalister i Ida-

saken til å gjelde relasjoner mellom forskere og journalister i alle sammenhenger, er mitt 

empiriske materiale ikke tilfredsstillende til å gjøre det. Det er heller ikke mulig å generalisere 

funnene til å gjelde andre aviser eller journalister enn de jeg har analysert og ikke minst 

intervjuet i oppgaven. En utvidelse av analysen til også å inkludere andre aviser i Norge eller 

internasjonale medier, kunne gitt et bredere grunnlag for å si noe mer generelt om dekningen 

av den nye forskningen. 

8.5 Fremtidige undersøkelser  
Forskningsprosjekter vil bli promovert gjennom mediene også i framtiden. Som en 

forlengelse av denne oppgaven ville det vært interessant å se om hvordan denne formidling tar 

form. Det vil også være interessant å analysere hvordan mediene og journalister forholder seg 

til slik type ny forskning som blir promovert på en liknende måte. Som journalist Rønning i 

forskning.no sier om hva han har lært av denne saken:  

 

Det har vært en norsk forskningssak som har vært dekket av internasjonale medier og de har 
generelt et mye høyere nivå på vitenskapsjournalistikk. Så jeg har lært mye av hvordan de har 
dekket en sak som jeg har kjent godt. Ikke minst i forhold til kildekritikk (Rønning 13.01.10).  

 

Denne studien kan bidra som et sammenligningsgrunnlag i lignende formidlingsprosjekt.  
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Vedlegg  
 
Vedlegg 1 

Intervjuguide journalister 
 
1. Introduksjonsspørsmål  
Hvor mange år har du jobbet som journalist? 
Hvor lenge har du jobbet i Forskning.no/VG Nett? (fast ansatt?) 
Hvordan utdanning har du?  
Hvordan er ditt forhold til det å dekke forskningsstoff? 
 
Hvordan ser du på det å dekke forskning sammenlignet med annet stoff? 
 
Husker du hvordan du fikk vite om fossilet Ida for første gang?  
 
2.  Mediestrategien bak lanseringen av Ida-fossilet  
− Hvilket inntrykk fikk du av lanseringsstrategien i Ida-saken? 
 - Har du sett noe liknende tidligere? 
 - På hvilken måte er denne lanseringen annerledes enn hva du har sett tidligere? 
 
− Hvilken påvirkning hadde en såpass helhetlig mediestrategi ved lansering av funnet på 
nyhetssakene?  
 
− Hva tror du er grunnen til at Ida-saken fikk så mye oppmerksomhet som den gjorde i norsk 
presse? 
 
− Hvor sikker fikk du inntrykk at forskningen bak Ida var? 
 
3. Forholdet til forskerne i Ida-saken 
− Hvordan var det å forholde seg til kildene/forskerne i saken?  
 
− Fikk du inntrykk av at forskerne (Hurum, kritikerne) var kritiske til måten forskningen 
skulle bli framstilt på forskning.no/VG Nett?  
 
 
4. Journalistikken i Ida-saken  
Nyhetssakenes vinkling 
 − Hvor viktig synes du det er å forholde seg kritisk til funn som fossilet Ida? 

- På hvilken måte vil du si at du forholdt deg kritisk til denne forskningen?  
- Hvordan reagerte du på de ulike påstandene i Ida-saken, som at dette var det 

viktigste funnet på 47 millioner år, at det var the missing link osv.?  
 
− Hvor viktig er det å være uavhengig av forskningen og forskerne i saker som Ida-saken?   
 
− Forskning.no: Av ti saker jeg har sett på fra forskning.no var seks av dem vinklet positivt, 
en negativt og tre nøytrale. Hva tror du er grunnen til at et flertall av artiklene var positivt 
vinklet? 
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− VG Nett: Av 11 saker på VG Nett var åtte vinklet positivt, en negativt og to nøytrale. Hva 
tror du er grunnen til at et flertall av artiklene var positivt vinklet? 
 
 
Kilder i nyhetssakene 
− Hvilke typer kilder benyttet du deg hovedsakelig av i Ida-saken?   
 
− Brukte du eller vurderte du å lese den vitenskapelige artikkelen? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 
− Hvor viktig er det å benytte seg av flerkildejournalistikk i slike saker som Ida-saken? 
 
− Forskning.no: Av de ti artiklene er det i seks av dem brukt én kilde, i en av sakene er det 
brukt to kilder og i tre av sakene er det brukt tre eller flere kilder. Hva tror du er grunnen til at 
det er overtall av saker med én kilde? 
 
− VG Nett: Av de 11 artiklene er det i tre av dem brukt én kilde, i fire av sakene er det brukt 
to kilder og i fire av sakene er det brukt tre eller flere kilder. Hva er din kommentar til denne 
fordelingen? 
 
Kritikk rettet mot journalistikken  
Flere mediemenere uttrykte seg om journalistikken i Ida-saken. Her er noen påstander som jeg 
gjerne vil at du skal kommentere:  
 
1. Journalistene har ikke utvist tiltrekkelig kildekritikk.  
2. Journalistene har ikke stilt de nødvendige kritiske spørsmål om hvor sensasjonelt Ida-
fossilet egentlig er.  
3. Den ukritiske hyllesten skyldes mangel på forutsetninger for å bedømme vitenskapelige 
funn. Journalistene mangler tilstrekkelig naturvitenskapelig bakgrunn. 
4. Mediene er svake for det oppsiktsvekkende. Er det slik at det er lett for å skrive om det 
sensasjonelle og personifiserende i nyhetsartiklene? (hvorfor/hvorfor ikke?).  
 
 
5. Journalistenes arbeidssituasjon 
− Forskning.no: På hvilken måte skiller Forskning.no seg fra VG, VG Nett og Aftenposten 
når det kommer til å dekke forskningssaker slik som fossilet Ida? 
 
− VG Nett: Hvor mye vil du si at formatet nettavis har å si for hvor mye tid du fikk brukt på 
hver enkelt sak i Ida-saken? 
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Vedlegg 2 

Intervjuguide forsker Jørn Hurum 

 
1. Lanseringsstrategien 
 
− Vil du fortelle om mediestrategien bak lanseringen av Ida? 
 - Hvor godt planlagt var medielanseringen? 
 - Hvilke verdi hadde det å bruke Atlantic Productions? 
  
− Dere ga noen utvalgte medier eksklusivitet til saken, hvorfor?  
 
− Hva var grunnen til at dere gikk så sterkt ut i media som dere gjorde?  
 
− Var det nødvendig å bruke metaforer og store ord for å nå ut med nyheten om Ida? 
(hvorfor/hvorfor ikke?) 
 
− Hvordan vil du si formidlingsstrategien fungerte ut fra intensjonen?  
 - Skrev journalistene om det dere i utgangspunktet ønsket at de skulle skrive om? 
 - Hadde du informasjon som etter din mening var godt journalistisk stoff som 
    journalisten ikke spurte om? 
 
− Du har fått mye kritikk for lanseringsstrategien. Tar du selvkritikk på noen punkter i 
lanseringen?  
 
2. Ida-saken i norske aviser 
− Hvordan ble forskningsfunnet framstilt i de norske mediene?  

- Var det noen feil/unøyaktigheter i artiklene? I så fall hvilke? Og hva tror du er 
   årsaken til dette? 

 - Hva skilte Aftenposten, VG, VG Nett og forskning.no fra hverandre i dekningen av
    Ida-saken? 
 
− Hvordan ble du framstilt som person i artiklene/mediene her hjemme? 
 - Var det mer personfokus i Ida-saken enn det du har vært vant til fra tidligere?  
 
− Har du inntrykk av at journalistene var flinke på å popularisere et ellers vanskelig 
    materiale?  
 
− Flere kritikere kom på banen og hevdet at mediene ble brukt for å blant annet sikre ekstern 
finansiering, og at formidlingen din var like mye en jakt etter sponsorer som et ønske om 
opplysning. Hva tenker du om dette?  
 
3. Forholdet til journalistene i Ida-saken 
 
Kildekritikk og kritisk journalistikk  
 
− Hva er ditt inntrykk av journalistenes bruk av kilder i Ida-saken?  

- Fikk du inntrykk av at journalistene hadde lest den vitenskapelige artikkelen?  
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− Hvis vi sier at det å drive kritisk journalistikk innebærer å stille kritiske spørsmål til kildene, 
hvor kritiske oppfatter du at norske journalister var i Ida-saken?  

- Når ulik kritikk fra andre forskere kom, hvordan oppfatter du at norske medier 
   forholdt seg til den kritikken?  

 
− I de nyhetsartiklene det ble fremmet kritikk mot deg, forskningen eller formidlingen, fikk 
du komme med motsvar? 
 
− Skrev journalistene om selve forskningen, eller er det kritikken fra andre forskere som blir 
tatt opp? 
 
− Noen journalister opplever at dersom de skriver negativt om forskere så velger forskeren å 
styre unne denne journalisten neste gang de har en nyhet. Kjenner du deg igjen i dette? 
 
4. Framtiden  
− Hva tenker du om eventuelle lanseringer av forskningsfunn i framtiden etter du har sett 
utfallet av lanseringen i Ida-saken? 
 - Tror du andre norske forskere vil forsøke å legge seg på samme linje? 
 
5. Generelle betraktninger 
− Hvordan oppfatter du forskningsjournalistikken i Norge i dag? 
 
− I de årene du har jobbet med forskningsformidling, hvordan har journalisters dekning av 
forskning utviklet seg synes du?  
 
− Har din arbeidsplass, Naturhistorisk Museum ved UiO, noe faste rutiner for 
formidlingsarbeid?  
 
− Har du inntrykk av at journalistenes arbeid skjemmes av sensasjonshunger?  
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Vedlegg 3 

Kodeguide for kvantitativ innholdsanalyse 
 

Q1: Artikkelnummer 

Q2. Dato for publisering 

Q3: Medium 

1. VG 
2. VG Nett 
3. Aftenposten 
4. Forskning.no 
 

Q4: Antall kilder 

1. Ingen kilde 
2. Én kilde 
3. To kilder 
4. Tre eller flere kilder 

 

Q5: Vinkel 

1. Positiv 
2. Negativ 
3. Nøytral/vanskelig å bestemme 

 

Q6: Forskerens synlighet ved bilde  

1. Ja 
2. Nei 

 

Q7: Forskerens synlighet ved sitering  

3. Ja 
4. Nei 

 

Q 8: Bilde av Ida-fossilet?  

1. Ja 
2. Nei 
 

Q9: De andre kildene 

1. Faglige eksperter 
2. Andre eksperter 
3. Eksterne involverte  
4. Ikke-eksperter  
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Vedlegg 4 

Pressemeling fra Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  

 
 



 116 

 



 117 

Næranalyserte artikler  
Vedlegg 5 
Forskning.no: ”Det manglende mellomledd”.  
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Vedlegg 6 
VG Nett: ”Norske forskere: − Dette er «The missing link»” 
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Vedlegg 7 

Aftenposten: ”Norske forskere: − Har funnet «the missing link»” 
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Vedlegg 8 

VG: ”− «Ida» er det viktigste funnet på 47 MILL. år” 
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