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SAMMENDRAG
I 1961 navngav den amerikanske kulturhistorikeren Daniel J. Boorstin et fenomen han kalte
«pseudobegivenheter». Pseudobegivenheter er arrangerte begivenheter som først og fremst er
tilrettelagt for mediedekning. Denne masteroppgavens tar for seg hvilke faktorer som påvirker
publiseringen av slike arrangerte PR-nyheter i nyhetsmediene. De relevante faktorene ble
funnet gjennom grundige undersøkelser av tre forskningsspørsmål med vekt på hvilke
nyhetsverdier som har betydning for publiseringen, hvordan forholdet mellom journalister og
PR-arbeidere påvirker publiseringen og hva som hindrer pressen fra å publisere
pseudobegivenheter. Studien er basert på intervjuer med et utvalg erfarne journalister og PRarbeidere. Det kommer frem at nyhetsverdiene, sammenlignet med presseetikken, er av svært
stor betydning og at nyhetsverdiene som omhandler eksklusivitet og kjendiskriteriet står
veldig sterkt i avgjørelsen om hvor vidt PR-nyheten får publisitet. Men ifølge studiens
intervjuobjekter står likevel journalistenes integritet og uavhengighet sterkt. Når det er snakk
om profesjonelle journalister og PR-arbeidere, anser verken journalistene eller PR-arbeiderne
forholdet dem imellom som vesentlig for avgjørelser om publisering av arrangerte
begivenheter i nyhetsmediene.

ABSTRACT
In 1961 the American cultural historian Daniel J. Boorstin gave name to a phenomenon he
refereed to as «Pseudo-events». Pseudo-events are arranged events which most of all are
facilitated for media coverage. This master thesis studies which factors that affect publication
of pseudo-events in the news. The relevant factors were found by in-depth studies of three
research questions with focus on which news values that have significance for the choice of
publication, how the relationship between journalists and PR workers affects the publication
and what prevents the press to publish Pseudo-events. The study is based on interviews with a
selection of experienced journalists and PR workers. It turns out that compared to the ethical
codes of practice for the press, the criteria of news values is of great significance. And the
criteria of news values that concern exclusivity and the celebrity criteria have a great impact
on the decision whether or not Pseudo-events get publicity. But still, according to the findings
in this study the journalist’s integrity and independence remains firm. Implied that the
journalists and the PR workers are professional, neither of these two professions consider the
relationship between them as significant related to decisions on whether or not to publish a
pseudo-event in the news.
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1 INNLEDNING
«In the last half century a larger and larger proportion of
our experience, of what we read and see and hear, has
come to consist of pseudo-events. We expect more of them
and we are given more of them».
(Boorstin [1961] 1992:12)

Som Vær Varsom-plakatens punkt 1.1 sier er en fri og uavhengig presse blant de viktigste
institusjonene vi har i demokratiske samfunn. Pressens troverdighet hos publikum er først og
fremst basert på kravet om uavhengighet, og for at pressen skal kunne fortsette å ha den
funksjonen den har i samfunnet i dag er det viktig at uavhengigheten og integriteten deres
opprettholdes (Cappelen 2012: 38 og 223). Men hva betyr det å være uavhengig – og hvor
uavhengige er dagens nyhetsmedier og journalister i forhold til profesjonelle kilder, aktører
som vet hva slags typer stoff redaksjoner vil ha og tilbyr det?
I siste instans er det jo journalistene og redaksjonene selv som avgjør hva som skal publiseres
og dermed bestemmer hva vi som publikum blir presentert for av nyhetssaker og featurestoff.
Likevel er det ingen tvil om at bildet er mer komplekst enn som så. Den økende interessen
norske bedrifter og organisasjoner viser for bruk av profesjonelle PR-arbeidere, og det økende
antallet som finnes av PR-arbeidere her til lands, er et resultat av en økt forståelse for
betydningen av å opprettholde et godt omdømme og influere nyhetsbildet (Gulbrandsen &
Eriksen: 2013). En studie ledet av den britiske gravejournalisten og dokumentaristen Nick
Davies gjort av de fem kvalitetsavisene; Daily Mail, Times, The Guardian, Daily Telegraph
og Independent, hevder at så mye som 60 prosent av alle nyhetssakene det britiske
publikummet blir presentert for i disse avisene er initiert av profesjonelle kilder, nyhetsbyråer
eller andre medier (Davies 2008). Tilsvarende har forskning i mange land vist at profesjonelle
kilder ofte har mye større innflytelse over nyhetsmedienes prioriteringer, og ikke minst
innhold, enn det som burde kunne forventes av en fri, uavhengig og kritisk journalistikk
(Allern 1997:246). Ifølge en undersøkelse fra 2012 (masteroppgave) utført av Rune Ytreberg
på papiravisene Aftenposten og Nordlys hadde 38,3 prosent av Aftenpostens saker, og 66
prosent av Nordlys sine saker opphav fra enten byrå, andre medier eller mest PR (Ytreberg
2012: 95). Det finnes altså få grunner til å tro at tilstandene er vesentlig bedre i Norge enn i
andre land. Det til tross for de etiske retningslinjene pressen her hjemme har å forholde seg til
som blant annet krever utstrakt bruk av kildekritikk. Ikke alt av planverk og normativ
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teoretisk tilnærming er forenlig med hektiske arbeidsdager og stramme budsjetter, det gjelder
også for journalister.
Satt sammen med det journalistiske idealet gir de etiske retningslinjene i journalistikken oss
lovnader om en fri, uavhengig og kritisk presse (Cappelen 2012). Og ideelt sett skulle enhver
nyhetssak bare bli vurdert som et journalistisk produkt, men slik er det ikke. Produksjonen av
en nyhetssak blir også vurdert i forhold til redaksjonelle kostnader (Allern 1997:71). Og den
store utfordringen med journalistikk er nettopp at journalister er, og alltid vil forbli, dratt
mellom to stoler: Plikten til å tjene folket ved å informere og fungere som samfunnets såkalte
«vaktbikkje» på den ene siden, og medienes behov for økonomisk fortjeneste på den andre
siden (Allern 2011). Markedskonkurransen gjør nyhetsjournalistikk til et utpreget
konkurranseyrke, og for de riksdekkende nyhetsmediene er eksklusivitet i publiseringen blitt
en spesielt ettertraktet vare. Det gjelder som journalist og redaksjon å bli kreditert, istedenfor
å måtte kreditere andre og konkurrerende redaksjoner (Cappelen 2012:200 og 309). Men å
spore opp egne saker krever mer ressurser enn å plukke opp saker fra andre. Derfor er det for
journalister også nærliggende å benytte seg av stoff fra kilder utenfor redaksjonen.
Nyhetsredaksjoner får utrolig mange henvendelser og det er naturlig at de plukker opp tips til
nyhetssaker. Men tipsene kommer ofte fra ressurssterke aktører som selv har interesse av
omtale og som tilbyr ulike typer nyheter. Profesjonelle kommunikasjonsrådgivere jobber
enten for én bestemt organisasjon eller bedrift, eller de er ansatt i et PR-byrå med en mer
spredt kundemasse. Målet med tilbudet til mediene er å skaffe aktøren eller kunden positiv
redaksjonell omtale. En måte å gjøre dette på, som kanskje er langt vanligere enn folk flest er
klar over, er å skape og kreere en begivenhet som kan tiltrekke seg medieoppmerksomhet. Og
det er nettopp denne typen begivenheter jeg har valgt å gjøre en nærmere studie av i min
masteroppgave. Disse begivenhetene kalles, med den amerikanske kulturhistorikeren Daniel
J. Boorstins ord, for pseudobegivenheter. De er «syntetiske nyheter» som primært skapes for å
få omtale i nyhetsmediene (Boorstin [1961] 1992). Pseudobegivenheter er altså planlagte
hendelser som tilrettelegges for å kunne bli nyheter (Allern 1997:40). For å tiltrekke seg
journalisters øyne blir begivenhetene tilpasset nyhetsmediet og gitt journalistiskordklang ved
å innfri nyhetsverdiene og nyhetsdramaturgien. Håpet, som aktøren eller avsenderen sitter på,
er å få redaksjonell omtale i mediene som spalteplass eller tid i nyhetssendinger.
Begivenhetene pryder ikke innholdet i annonser, men innholdet i nyhetsspalter på lik linje
med andre hendelsesnyheter (Cappelen 2012:12).
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Bak profesjonaliseringen av kilder ligger erkjennelsen av viktigheten av å synes i samfunnet
og ha et godt omdømme eller «image». Pressen er fortsatt den klart viktigste arenaen for
nyhetsformidling, debatt og meningsdannelse, og leverer fortsatt mange premisser for
politiske og økonomiske avgjørelser. Mediene har fortsatt «definisjonsmakt» i samfunnet
(Allern 2011:11). Det er også grunnen til at utallige aktører har interesse av å få sine saker
presentert i mediene, og at hva som blir presentert i nyhetene og hvordan det blir vinklet, er
av stor betydning. Det kan derfor også være nærliggende for bedrifter og organisasjoner å
arrangere begivenheter som har et best mulig utgangspunkt for å kunne gi akkurat deres
bedrift eller organisasjon den omtalen de ønsker.
Å bygge omdømme, som det så fint kalles, er en omfattende og lang prosess, men like fullt
svært viktig for mange organisasjoner og bedrifter. Å skaffe seg et godt omdømme krever at
man arbeider bevisst både med bedriftens kommunikasjon, identitet og profil. For bare ved å
jobbe med disse tingene kan man få innflytelse på oppfatningen andre har av organisasjonen
eller bedriften (Hansen 2006:155). Holdningsmålet profilmål er derfor viktig både innen
kommunikasjonsteorien og for PR-arbeideres praksis. Et profilmål kan forklares som hvordan
vi ønsker å bli vurdert, og målet er å prøve å påvirke organisasjonens eller bedriftens
omdømme. Omdømmet forteller hvordan vi blir vurdert og er på den måten summen av
historier som fortelles om oss. Begrepet bygger både på kultur og identitet. Kultur på den
måten at det omfatter de grunnleggende antakelsene i en organisasjon eller bedrift. Og
identitet på den måten at det omfatter medarbeidernes oppfatning av seg selv på bakgrunn av
kulturen (fra Mejlby, Nielsen og Schultz 1999, i Hansen 2006:58). Inntrykket en har av en
organisasjon eller bedrift er mindre omfattende enn omdømmet, ettersom omdømmet gjerne
beholdes også lenge etter at organisasjonen eller bedriften er borte. Omdømmet har også en
mer varig karakter enn en profil. Men forsøket på å prøve å påvirke hvordan andre vurderer
oss kalles likevel profilering (Ihlen og Robstad 2011:93, 94 og 126).
Allerede fra om med antikken ble man frarådet å forsøke og bli omtalt eller framstilt som
bedre enn man er: «Det viktigste er ikke å framstå som god, men å være god» (Platon, overs.,
1960, Ihlen og Robstad 2011:94). Jens Otto Kjær Hansen påpeker at det er viktig i
omdømmebyggingen at handlingene og ordene, eller kommunikasjonen, følger hverandre og
passer sammen (2006:145). For gjennom profilering kan man forsøke å skape et godt og
rettmessig bilde av organisasjonen eller bedriften, så vel som et godt og urettmessig bilde
(Platon, overs. 1960, Ihlen og Robstad 2011:93 og 94).
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Min egen omgangskrets med familie, venner og bekjente innfrir ikke akkurat kravene til et
representativt befolkningsutvalg. Jeg fant det likevel interessant at ingen som jeg pratet med
om temaet for masteroppgaven da jeg startet arbeidet med den i 2012, kjente til begrepet
pseudobegivenheter. Mange dro imidlertid kjensel på fenomenet når jeg forklarte begrepet.
Mye av grunnen til at jeg valgte å skrive om dette temaet er også nettopp at jeg ikke tror
’mannen i gata’ er seg bevisst i hvor stor grad aktører utenfor redaksjonene, i form av både
profesjonelle kilder og publikum selv, bidrar til å avgjøre hva slags nyhetsstoff vi blir
presentert for i nyhetene. «Spillet» bak nyhetssakene er fortsatt i stor grad skjult.

1.1 TEMA OG PROBLEMSTILLING
Journalister har egne presseetiske retningslinjer å forholde seg til for å kunne publisere
nyheter og reportasjer som i størst mulig grad oppfyller kravene til god journalistikk. På
grunn av trang økonomi og nedskjæringer i nyhetsredaksjonene, er kravet om å produsere
nyheter som ikke koster for mye blitt større. En tilrettelagt nyhetssak i form av en arrangert
begivenhet koster det lite å dekke. Samtidig er pseudobegivenhetenes «bakmenn» vanligvis
profesjonelle kilder, i form av PR-arbeidere. Et nært forhold mellom journalister og PRrådgivere utfordrer forventningen og kravet om en fri og uavhengig journalistikk.
Hovedformålet med denne studien er å finne svar på denne problemstillingen:

•

Hvilke faktorer påvirker publiseringen av arrangerte PR-nyheter?

Dette vil jeg mer spesifikt følge opp gjennom å drøfte disse forskningsspørsmålene:
1. Hvilke nyhetsverdier avgjør om journalisten velger å publisere pseudobegivenheter i
nyhetsmediene?
2. Hvordan påvirker forholdet mellom journalister og PR-arbeidere publiseringen av
pseudobegivenheter i nyhetsmediene?
3. Hva hindrer pressen fra å publisere pseudobegivenheter?
Som jeg vil komme nærmere tilbake til er pseudobegivenheter et svært vidt begrep, noe som
kan få det til å virke lite nærliggende som utgangspunkt for forskning. Men jeg mener dette er
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et viktig forskningsfelt fordi det kan være med å belyse den sterke innflytelsen PR-bransjen
har på mange typer nyheter. Samtidig håper jeg studien kan åpne leserens øyne ved å øke
forståelsen av den variasjonen av ulike typer nyheter som vi blir presentert for i
nyhetsmediene, og at begrepet konstruksjon ikke er uvesentlig innenfor nyhetsmedienes
journalistikk. Masteroppgaven er en kvalitativ studie hvor jeg har intervjuet journalister og
PR-arbeidere om deres holdninger og praksis rundt pseudobegivenheter. Temaet mitt
omhandler ikke bare pseudobegivenheter i den typiske nyhetsjournalistikken, men også
innenfor andre sjangre. Aktører innen kultur og sport er for eksempel meget aktive
produsenter av denne typen tilrettelagt journalistikk. Jeg har også intervjuet journalister og
PR-arbeidere med erfaring innenfor politikk og reiseliv. Formålet med dette har vært å få vist
noe av den store tematiske bredden som begrepet pseudobegivenheter fanger opp.

1.2 MASTEROPPGAVENS VIDERE STRUKTUR
I kapittel 2 vil jeg ta for meg den teoretiske rammen for oppgaven. Innledningsvis i kapittelet
vil jeg si litt om PR-arbeid og hvordan og hvorfor det knyttes opp mot begrepet
pseudobegivenheter. Jeg har også sett det som hensiktsmessig å avklare begrepet
pseudobegivenheter ved å blant annet presentere de klassiske formene for det. I tillegg vil jeg
også nevne hvordan pseudobegivenheter kan befinne seg i en gråsone og derfor være
vanskelig å definere. Videre vil kapittelet ta for seg ulike teoretiske aspekter som er relevante
for oppgavens problemstilling og formål. I kapittel 3 går jeg gjennom metoden som er
benyttet og presenterer blant annet intervjuobjektene. Kapittel 4 har de kvalitative
dybdeintervjuene i fokus og dette kapitlet representerer også analysedelen i oppgaven. I
kapittel 4 tar jeg for meg hvilke momenter under innsalget av sakene som bidrar til og som
hindrer publiseringen av pseudobegivenheter. Jeg går også nærmere inn på forholdet mellom
journalist og kilde og drøfter utsagn fra intervjuobjektene opp mot teori for å kunne si noe om
hvorvidt dette har innvirkning på publiseringen av pseudobegivenheter. I kapittel 5 drøfter jeg
funnene fra de to analysekapitlene opp imot relevant teori som jeg har vært innom i teori- og
analysedelen og gir i tillegg en indikator på hvilke tema denne masteroppgaven kan by opp til
videre forskning på.
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2 TEORETISKE TILNÆRMINGER
Hovedproblemstillingen i min oppgave problematiserer journalisters publisering av
pseudobegivenheter i nyhetsmediene. Jeg ser det derfor som hensiktsmessig å starte med en
forklaring på hva PR-arbeid er og kan være, og en avklaring av begrepet pseudobegivenheter.
Jeg vil blant annet ta opp pressekonferanser og PR-hendelser, eller det som på engelsk blir
kalt «PR-events», som begge er klassiske eksempler på pseudobegivenheter, men i tillegg gå
inn

på

pseudobegivenheter

som

kanskje

befinner

seg

mer

i

gråsonen.

Fordi

pseudobegivenheter gjerne er resultat av informasjonssubsidier har jeg også sett det som
vesentlig å ha med et avsnitt om dette. Videre tar jeg opp begrepet nyhetsverdier og går inn på
relasjonene mellom journalister og kilder. Kapittelet avsluttes med et avsnitt der jeg tar opp
de økonomiske utfordringene som i dag preger mediebransjen og nyhetsmediene og slik
indikerer hvorfor blant annet bruk av bearbeidet stoff og énkildejournalistikk kan være
attraktivt.

2.1 PR-ARBEID
I jobbannonser kan vi gjerne bli presentert for navnene informasjonskonsulent/sjef eller
kommunikasjonsrådgiver/sjef som navn på stillinger innenfor bransjen som omfatter Public
relations (PR). Men samlebetegnelsen PR ser folk som selv er i PR-bransjen ut til å mislike,
mye på grunn av de negative konnotasjonene som er knyttet til det på grunn av
sammenblandingen med markedsføring og reklame. Likevel blir dette begrepet fortsatt mye
brukt i norsk dagligtale og jeg har derfor også valgt navnet PR-arbeider som en
fellesbetegnelse på alle aktører innen PR-arbeid i denne oppgaven, og PR-rådgiver om folk
som jobber i PR-byrå (Cappelen 2012). Formidling av planlagte begivenheter, som jakter på
mediedekning, er en aktivitet alle PR-arbeidere kan beskjeftige seg med. Noen vil
nødvendigvis ha mer igjen for det enn andre, men PR har kommet til som et resultat av at vi
har fått en økt forståelse for betydningen av bedrifters og organisasjoners kommunikasjon
med omverden. Parallelt med utviklingen av teknologien har PR-bransjen i Norge vokst mye
på få år (Ihlen og Robstad 2011:12).
Alle virksomheter er avhengig av å kommunisere med omverdenen og det overordnede målet
med PR-arbeid er å bygge eller styrke omdømmet til virksomheten. Men i motsetning til
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tradisjonell markedsføring, som gjerne er et forsøk på ensidig overtalelse, er PR bygget på
elementer av dialektikk og toveiskommunikasjon (Cappelen 2012:8, 11 og 19). PR kan
defineres på flere ulike måter, men på grunn av at definisjonene lett knyttes opp til normativ
teori, fremfor deskriptiv teori, kan den enkle og deskriptive definisjonen om at det handler om
organisasjoners kommunikasjon med omgivelsene sies å være vel så brukervennlig som noen
annen definisjon (Ihlen og Robstad 2011:16).
PR-faget deles inn i flere delområder blant annet markeds-PR, myndighets-PR, intern-PR,
krise-PR

(krisehåndtering)

og

hendelses-PR.

Presserelatert

PR

(pressekontakt

og

mediehåndtering) er et viktig aspekt i samtlige av disse områdene. Når jeg her tar for meg
pseudobegivenheter er det viktig å merke seg at dette er en del av den proaktive delen av
presserelatert PR (Cappelen 2012:9, 10 og 15). Dette er i utgangspunktet en liten del av en
PR-arbeiders arbeid, men som likevel gjerne er den viktigste delen ettersom konsekvensene
kan bli så store både i positiv og negativ retning (Cappelen 2013). Grunnen til at arrangerte
pseudobegivenheter er blitt så populært å benytte seg av for profesjonelle kilder er at
redaksjonell omtale, i form av positiv omtale, lett høster flere positive bivirkninger enn hva
tradisjonell markedsføring gjør.
Gjennom redaksjonell omtale får du som informasjonsgiver til låns medienes legitimitet og deres antatte
uavhengighet og troverdighet som gir egne budskap en unik gjennomslagskraft. – Egne budskap blir
akseptert og godkjent av journalist og redaksjon, og får derved en annen autoritet og betydning. –
Leseres, seeres og lytteres silingsmekanisme for informasjon og forsvarsverk mot påvirkning ligger i
større grad nede.
(Kristensen, Bonvik & Cappelen 2007:10)

Dette kan også forklares med at den beste reklamen en kan få er omtalen fra andre. Å møte
opp på et jobbintervju og fortelle selv at du er en arbeidsom, lojal og positiv mann eller dame
har naturligvis ikke like god virkning som om noen andre bedyrer at du har disse
egenskapene. Det at andre kan gå god for deg gir tyngde og troverdighet. Ettersom nyheter
vanligvis antas å være troverdige, i motsetning til reklame, vil en 30 sekunder lang reportasje
i TV-nyhetene derfor ofte lønne seg mer enn en 60 sekunder lang reklamefilm (Gandy
1982:13). Noen reklamebyråer har også uttalt at redaksjonell omtale dobler verdien, mens
andre mener gevinsten er enda større. Kommunikasjonsrådgiver i Dinamo PR, Kristin Lied,
mener redaksjonell omtale er mye mer verdt enn betalt annonseplass, så lenge budskapet blir
oppfattet av mange. Altså er den mulige suksessen avhengig av type mediekanal, og om det er
riksdekkende eller lokalt (Sahl 2007). I den sammenheng er det imidlertid også
hensiktsmessig å nevne Excellence-modellen. Exellence-modellen (Erikson 2002) er en
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modell knyttet til teori innenfor PR- og kommunikasjonsfaget som indikerer at det i noen
tilfeller kan, og nødvendigvis også vil, være eller oppstå situasjoner hvor organisasjonens og
organisasjonens interessenter vil befinne seg i en vinn-vinn-sone.
Organisasjonens posisjon

Interessentenes posisjon
Vinn-vinn-sone

[1]





[2]

[3]





[3]

Organisasjonens posisjon

Blandede motiver

Interessentenes posisjon

dominerer (asymmetrisk)

(Symmetrimodell)

dominerer (asymmetrisk)

Figur 2.1 Excellence-modellen (Dozier et al. 1995)
I forbindelse med pseudobegivenheter er det vesentlig å nevne dette ettersom organisasjonen
og interessenten (her journalister og PR-arbeidere som representanter for ulike bedrifter og
organisasjoner) noen ganger kan befinne seg i en vinn-vinn-sone hvis PR-materialet gir
redaksjonen mulighet til å publisere stoff som anses som attraktivt av journalistene, samtidig
som organisasjoner eller bedrifter får mediedekning av en arrangert begivenhet de ønsker å få
mediedekning av.

2.2 AVKLARING AV BEGREPET PSEUDOBEGIVENHETER
Grovt sett kan nyhetssaker deles opp i tre typer. Den første typen nyhetssaker er de vi gjerne
betrakter som de ’tradisjonelle’ nyhetssakene. Det vil si såkalte hendelsesnyheter, de sakene
som aktualitets- og nyhetsjournalistikken ofte tar sitt utgangpunkt i. Hendelsene kan være alt
fra en ulykke eller naturkatastrofe til kriminelle handlinger eller andre saker vi ikke kan
kontrollere. Dette er først og fremst ikke-planlagte hendelser, men kan også dreie seg om
overraskende planlagte hendelser som krigshandlinger. Poenget her er først og fremst at det er
hendelser som i utgangspunktet skjer uavhengig av medienes tilstedeværelse. Dette er ikke
hendelser som skjer for å få medieomtale. Denne typen nyhetssaker kan imidlertid noen
ganger bli fulgt opp med, eller gi støtet til, pseudobegivenheter. Et eksempel på det siste er
opprørsoldater som i en krig fyrer av maskingeværene sine til ære for TV-fotografen eller når
militære myndigheter lager videoshow som propagandamiddel.
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En annen type eller kategori av nyhetssaker handler om artikler og reportasjer om forhold i
samfunnet som har «nyhetens interesse», men uten å være knyttet til en spesiell begivenhet
eller hendelse. Et eksempel kan være avsløringer av tidligere hemmeligholdte eller ukjente
opplysninger innen politikk, økonomi og i forsvaret.
En tredje type nyhetssaker er pseudobegivenheter. I motsetning til vanlige hendelsesnyheter,
er disse sakene i stor grad skapt for mediene og avhengig av mulighetene for mediedekning.
Ofte handler det om at en aktør skaper en mediebegivenhet gjennom å arrangere en
pressekonferanse, en «event», en «photo opportunity», en lansering eller lignende.
Bildet kan selvsagt kompliseres; det er også mange nyhetssaker som befinner seg i gråsonen
mellom «virkelige» begivenheter og pseudobegivenheter. Ifølge begrepets far, Daniel J.
Boorstin, har en pseudobegivenhet disse kjennetegnene:
1)
2)

3)

4)

It is not spontaneous, but comes about because someone has planned, planted, or incited it.
Typically, it is not a train wreck or an earthquake, but an interview.
It is planted primarily (not always exclusively) for the immediate purpose of being reported or
reproduced. Therefore, its occurrence is arranged for the convenience of the reporting or
reproducing media. Its success is measured by how widely it is reported. Time relations in it are
commonly fictitious or factitious; the announcement is given out in advance «for future release»
and written as if the event had occurred in the past. The question, «Is it real?» is less important
than, «Is it newsworthy?»
Its relation to the underlying reality of the situation is ambiguous. Its interest arises largely from
this very ambiguity. Concerning a pseudo-event the question, «What does it mean?» has a new
dimension. While the news interest in a train wreck is in what happened and in the real
consequences, the interest in an interview is always, in a sense, in whether it really happened and
in what might have been the motives. Did the statement really mean what it said? Without some
of this ambiguity a pseudo-event cannot be very interesting.
Usually it is intended to be self-fulfilling prophecy. The hotel’s thirtieth-anniversary celebration,
by saying that the hotel is a distinguished institution, actually makes it one.
(Boorstin [1961] 1992:11 og 12)

Til tross for at det finnes slike klare kjennetegn kan begrepet pseudobegivenheter likevel
virke vanskelig å gripe ettersom nyhetene i dag lett kan se ut til å være infiltrert av
markedsføring og fiksjon (NOU 1999: 27. 4.3.2). De trykte mediene presenterer ett litt klarere
skille mellom fakta og fiksjon enn hva for eksempel TV og radio gjør (Østlyngen og Øvrebø,
2008:73). Men forskjellene er likevel små også her. I arbeidet med denne studien har det
derfor også vært en kontinuerlig utfordring å drøfte denne grenseoppgangen mellom
pseudobegivenheter og annet stoff. Selve begrepet pseudobegivenhet er satt sammen av to
ord. Det første ordet – pseudo – er opprinnelig hentet fra det greske ordet pseudes, som betyr
falsk eller ’ment å lure’ (Boorstin [1961] 1992:9). Mens det andre ordet; begivenhet,
omhandler hendelser som er «verd å merke seg». «Begivenheter markerer et skille i tid, med
9

årsdager, jubileer, varsler om oppsigelser og dødsfall som typiske eksempler» (Allern
2011:52 og 53). Direkte oversatt ligger det altså i navnet pseudobegivenhet implisitt en
påstand om, eller bekreftelse av, at det er en fabrikkert begivenhet som det er verd å merke
seg. Det naturlige, kritiske spørsmålet blir da om arrangerte begivenheter rettet inn på
mediedekning virkelig er begivenheter pressen bør merke seg og publisere.

2.2.1 PRESSEKONFERANSER
Datoen er 23. august 2012 og det er kun én dag igjen til Norgespremieren på den norske
storfilmen «Kon-Tiki». Flåten fra filmen
seiler majestetisk inn mot Bjørvika med
skuespillerne

og

regissørene

vinkende

ombord. På land har det samlet seg en gjeng
skuelystne og blant dem også en god del
inviterte journalister. Flåten legger etter hvert
til kai ved Operaen og journalistene får i tur
og

orden

skuespillerne

intervjue
og

de

forventningsfulle

regissørene,

som

Bilde 1

for

anledningen er kledd i matchende jakker med Kon-Tiki-logoen godt synlig oppe på brystet.
Pressefotoet (over) er hentet fra artikkelen «Vi er overlykkelige» i Dagbladets nettutgave fra
27. august 2012 og gjenspeiler den klassiske formen for pseudobegivenhet – nemlig
pressekonferansen. Denne formen for kommunikasjonsvirksomhet knyttes til Grunig og
Hunts publisitetsmodell, også kalt propagandamodellen, som antyder en holdning om at det
gjelder å få: «mest mulig og, og mest mulig fordelaktig, oppmerksomhet fra omgivelsene –
oftest via massemedia» (Ihlen & Robstad 2011:59). Denne modellen baserer seg på
enveiskommunikasjon, og det viktigste ved budskapet som kommer frem er ikke at det er sant
eller informativt, men at det, som Allern skriver, fremmer organisasjonens interesser. Og
målet med det hele er å påvirke, overtale og kontrollere omgivelsene. (Allern 1997:65). Ofte
arrangeres pressekonferanser i forbindelse med lanseringer, enten av bøker, filmer, CDer eller
lignende og i den sammenheng er en slik tilnærming ofte naturlig. Så denne typen tilnærming
til kommunikasjonsvirksomhet brukes også i helt åpne forsøk på å få mest mulig
medieoppmerksomhet (Ihlen & Robstad 2011:59). En ønsker å informere flest mulig om
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boken, filmen eller CDen for at flest mulig skal kjøpe den, og om innhold fra
pressekonferansen blir videreformidlet i nyhetsmediene får produktet eller personen(e) på den
måten den ekstra store og omfattende «scenen» som er fordelaktig for aktøren. Bildet (2)
under ble publisert i en artikkel på VG nett og er fra en pressekonferanse under lanseringen av
boken om Petter Northug – Jakten på dyret. For medieyndlingen og skistjernen Petter
Northug møter en slik begivenhet få hindringer på veien for å få mediedekning ettersom
hovedpersonen selv er populær både blant folket og hos sportsjournalistene. Om for eksempel
Skiforbundet presenterer noen av de største idrettsutøverne på en pressekonferanse så møter
sportsjournalistene opp. Blir de
derimot bare lovet B-løpere er
oppmøtet

fra

pressen

vesentlig

svakere. Betydningen av å være
kjendis vil jeg komme nærmere
tilbake til senere, men i for
eksempel Petter Northugs tilfelle er
hans fremtoning vesentlig ettersom
den i så stor grad «matcher»
tabloidjournalistikkens

kriterier,

eller det Gudmund Hernes kaller

Bilde 2

medievridning

i

form

av

at

nyhetsmedienes i så stor grad
benytter seg av teknikker som forenkler, konkretiserer, polariserer, personifiserer, tilspisser og
intensiverer saker (Hernes 1984:44-49).
For å tilpasse seg journalistenes arbeidshverdag best mulig er det et poeng å holde
pressekonferanser i relativt kort geografisk avstand til de aktuelle redaksjonene siden
begivenheten da ikke vil ta for mye tid av journalistenes arbeidsdag (Kristensen, Bonvik &
Cappelen 2007). Pressekonferansene arrangeres ofte i aktørens egne lokaler noe som indikerer
en klar kontroll og regisseringsmulighet for aktøren og arrangøren av begivenheten. Overfor
journalistene vil dermed begivenhetens kommersielle formål heller ikke være skjult på noe
vis, og det er opp til journalistene å bite på «agnet» eller ikke. Men det er en vurdering hver
enkelt journalist og hver enkelt redaksjon kan og må ta.
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Ettersom pressekonferanser ofte er knyttet til lanseringer gir kultursektoren oss en stor andel
pseudobegivenheter av denne typen og det som kalles «lanseringsjournalistikk».
Representanter fra forlag, plate- og filmselskaper nyter godt av godene denne typen
redaksjonell omtale gir (Lund 2005:47). At det de presenterer kalles en «lansering» er
imidlertid et paradoks ettersom dette også – for en tid – innebærer en bevisst ’tilbakeholdelse
av nyheter’. Meningen med en lansering er jo nettopp å holde noe tilbake frem til en
spesifisert dag i fremtiden (Boorstin [1961] 1992:18). Hvis en avis som har fått tilsendt en
bok for omtale bryter «lanseringsfristen» fører ofte dette til konflikt med forlaget. Dette
understreker den store kontrollen arrangøren vanligvis har over situasjonen. Samtidig som det
underbygger argumentet for en kritisk tilnærming til videreformidling av begivenheter i
nyhetsmediene knyttet til lanseringer.
Sportsverdenen er også en hyppig bruker av den klassiske pressekonferansen og fotballags
nysigneringer og ritt, renn, løp og andre sportsarrangementer er ofte en god unnskyldning til å
arrangere en pressekonferanse og invitere pressen til å dekke, og få blest om, saken. Å
arrangere en pressekonferanse kan være attraktivt fordi det kan gi tilgang til flere journalister,
og dermed også redaksjoner, på samme tid (Gandy 1982:13). Men pressekonferanser kan i
sportsverden også være en måte å spare idrettsutøvere fra å bruke unødvendig mye tid på
pressen. De fleste idrettsutøvere trenger jo heller ikke tillate kritisk og slitsom pågang fra
journalister, i motsetning til for eksempel politikere. Dette kan også forklare hvorfor
sportsjournalister, i kanskje enda større grad enn andre journalister, kan beskyldes for å
«danse med kildene sine». Men pressekonferanser blir ikke bare arrangert av aktører innenfor
sport og kultur.
Bakgrunnen for å arrangere en pressekonferanse kan være svært forskjellig ettersom aktøren
bak den kan være av svært ulik karakter. Men alle disse begivenhetene dreier seg enten om å
prøve å få medieoppmerksomhet rettet mot seg, eller å besvare den voldsomme
medieinteressen man blir stilt overfor. Det siste kan jo for eksempel skyldes at en klassisk
nyhetsbegivenhet – for eksempel en ulykke med mange omkomne – skaper et behov for
informasjon, avklaring og ansvarsforhold og lignende – og der pressekonferansen fungerer
som en rasjonell måte å følge opp den offentlige interessen og medieinteressen som er skapt.
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I hvilken grad det kommersielle aspektet eksplisitt uttales eller oppfattes varierer derfor i stor
grad. Under kriser som; skandaler, ulykker, naturkatastrofer og terroraksjoner blir de som har
ansvaret og kontrollen for slike forhold gjerne stilt overfor et massivt mediepress. En
eventuell mangelfull behandling av situasjonen og tilnærming til krisen, vil sette de som er
ansvarlige for å «rydde opp» i et dårlig lys og gi bedriften eller organisasjonen negativ
medieomtale. Det å miste tillit blant folk på denne måten kan være fatalt, mens en god
krisehåndtering kan gi bedriften eller organisasjonen styrket anseelse. I mange typer kriser er
pågangen fra journalister svært stor (Ihlen & Robstad 2011:103 og 104). Og da er det gjerne
nødvendig at den ansvarlige aktøren arrangerer pressekonferanser for å kunne gi pressen
samme informasjon på samme tid. Dette skjer både av hensyn til de pårørte, men også for å
frigjøre verdifull arbeidskapasitet som
ellers måtte bli brukt til å klargjøre saken
for hver enkelt journalist og nyhetskanal.
Pressekonferansens innhold kommer da av
en hendelsesnyhet, men det er likevel
arrangøren som velger fremgangmåte og
dermed også velger å benytte seg av en
arrangert

begivenhet

mediedekning,

det

rettet

inn

mot

vil

si

en

Bilde 3

pseudobegivenhet. Ved å arrangere en
pressekonferanse er jo kontrollen over møtet med pressen gitt arrangøren, og ikke
journalistene, noe som gir bedre forutsetninger for å takle kommunikasjonen utad på en god
måte. Her eksemplifisert med et pressefoto fra en av pressekonferansene under gisselaksjonen
i In Amenas i januar 2013 hvor konsernsjef i Statoil, Helge Lund, tar seg av briefingen.
«More and more news events become dramatic
performances in which ‘men in the news’ simply act
out more or less well their prepared script» (Boorstin
[1961] 1992:19). Politikere benytter seg også blant
annet stadig av pressekonferansens evne til å gi
avsenderen ’makta’ i intervjusituasjonen (Cappelen
2012:575). Jevnlig ser vi statsministeren eller andre
Bilde 4

sentrale politiske skikkelser «shake hands» med en av
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verdens politiske ledere eller presidenter på arrangerte pressekonferanser eller tilstelninger der
ikke innholdet i samtalen nødvendigvis er det som har betydning, men hvor grunnen til at det
sies og hvem det sies til, gjennom nyhetsmediene, kan være vel så viktig. Som Boorstin
påpeker er jo motivet for begivenheten vesentlig i forbindelse med forståelsen av begrepet
pseudobegivenheter. Fenomenet er her
blitt eksemplifisert med et pressefoto
(bilde 4) fra en pressekonferanse med
statsminister

Jens

Stoltenberg

og

Angela Merkel under et besøk av den
tyske rikskansleren i Norge. Og et
pressefoto (Bilde 5) av et møte mellom
Høyre-leder Erna Solberg og den
britiske

statsministeren

David

Cameron i Camerons bolig.
Bilde 5

2.2.2 PR-HENDELSER
En PR-hendelse går som oftest ut på å lage en «happening» og invitere folk som er i
målgruppene enten til å være publikum eller til å delta. PR-hendelser arrangeres som oftest
for

å

få

medieomtale

og

presseomtale

er

derfor

en

viktig

motivasjonsfaktor.

Arrangementsformen blir ofte benyttet av interesseorganisasjoner og både debattmøter,
aksjoner, kampanjer og fakkeltog er begivenheter som blir betraktet som PR-hendelser. Stor
grad av troverdighet og faglig tyngde i hendelsen øker sjansen for redaksjonell interesse. I
tillegg gjelder det å arrangere en PR-hendelse som kan skape føljetonger. Og her gjelder
begrepet om at «all PR er god PR», så at hendelsen også kan gi grunnlag for både
forhåndsomtale, omtale underveis og i ettertid er et stort pluss (Cappelen 2012:119). Det
finnes også hendelser som kanskje i utgangspunktet ikke er å betrakte som PR-hendelser, men
som benytter seg av mange av de samme prinsippene for arrangering. Det er flere grunner til
dette utover målet om å oppnå mediedekning, men visse typer av demonstrasjoner kan også i
noen grad betraktes som PR-hendelser. Bellona kan jo regnes som en mester i denne
sjangeren, og arrangerer sjelden noe uten at det samtidig legges opp til TV-dekning med
bilder fra andres eller eget kameramannskap. Medieomtalen er jo ofte en vesentlig faktor i det
«spillet» som foregår mellom demonstrantene og myndighetene. Og nyhetsjournalistikken trer
i den sammenheng lett inn i en rolle som megafon.
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Ting arrangeres også som en begivenhet for å
kunne bli en tradisjon, og på den måten skape
omtale av det ønskede produktet eller av varen
hvert år. Et klassisk eksempel her er
«Vaffeldagen» som på tilsynelatende mystisk
vis er blitt satt til 25.mars hvert år. PRhendelsene

uttrykker

veldig

ofte

klare

kommersielle interesser og Petter Stordalens
kjendisfester, i forbindelse med åpningene av
hans hoteller, er blitt en kjent gjenganger. Som

Bilde 6

jeg så vidt har vært inne på har kjendiser ofte
en sentral plass i jakten på medieomtale, og
bruken av kjendiser, eller i det minste kjente
ansikter, er ikke ubegrunnet. Kjendisers rolle i
nyhetsmediene, og i folks bevissthet for øvrig,
gjør sitt til at arrangører av for eksempel større
sportsarrangementer inviterer og betaler de
største stjernene for å stille opp, for å øke både
publikums

og

medienes

interesse

rundt

arrangementet (Skarnes 2012). Betydningen
kjente

personer

har

for

både

Bilde 7

pressens

nyhetsverdier og for medieinteressen til folk flest, har gjort sitt til at kjendiser ikke lenger bare
er stoff i underholdningsmagasiner som Se og hør og Her og nå. De har for alvor fått sin del
av spalteplassen i både papiraviser, nettaviser og i innslag på radio og i nyhetssendinger på
TV. Det at PR-arbeidere, som gjerne står som skapere av pseudobegivenheter, legger
tilsvarende mye vekt på bruk av kjendiser i sin lansering som reklamebransjen er altså ikke
tilfeldig:
Når kjente personer er involvert, øker publikums interesse for saken. I papir- og nettavisuniverset er det
grundig dokumentert at leserfrekvensen øker når en såkalt kjendis er avbildet. Forklaringen er enkel: Vi
mennesker liker å høre og lese om andre mennesker, og særlig dem vi kjenner eller dem vi vet noe om
fra før. Detter er bakgrunnen for at kjendis-kriteriet gjør seg sterkt gjeldende i pressens stoffvurdering,
og at kjente personer har svært mye lettere enn andre for å slippe til på redaksjonell plass.
(Cappelen 2012:287)
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Det gjelder å få publikums øyne rettet mot
akkurat seg og både for arrangøren og for
pressen, er bruk av kjente navn en enkel
pådriver for å klare nettopp dette. Som vi
ser, blant annet av mediesirkuset rundt de
store norske stjernene som Petter Northug
og Tone Damli Aaberge, kan personers
navn ofte bistå mer enn personene selv.

Bilde 8

«The hero was a big man; the celebrity is a

big name» (Boorstin [1961] 1992:61). Kjendiser er personer kjent for å være kjent og derfor
kan

man

også

si

at

også

kjendisen

selv

er

en

pseudobegivenhet,

altså

en

menneskepseudobegivenhet (Boorstin [1961] 1992:57 og 220). Et annet interessant aspekt
ved pseudobegivenheter er at medieomtalen slike hendelser får også kan fungere som
selvoppfyllende profetier. For eksempel ville ikke typen av utenomparlamentarisk politikk
som for eksempel en Bellona-demonstrasjon, med noen få deltakere, vært verdt noe uten
medieomtale. En demonstrasjon med ytterst få deltakere har jo vanligvis liten eller «ingen»
nyhetsverdi i seg selv. Begivenheten er
«nærmest meningsløs uten et fjernsynsteam på
slep» (Allern 2011:54). Det er medieomtalen
selv som gjør hendelsen og organisasjonen
interessant. «… Sier man at noe er viktig og
kjent, blir det viktig og kjent» (Morgenstern
1990). Kongens og dronningens åpninger av
ulike arrangementer rundt om i landet, som i
utgangspunktet er ukjente og i mange
sammenhenger også ubetydelige hendelser for
allmennheten,

gir

et

godt

bildet

Bilde 9

på

betydningen medieomtale kan ha for en sak. Pressen dekker jo gjerne begivenheter eller
arrangementer hvor de kongelige er involvert.
En vesentlig og stor fordel som PR-arbeidere og andre har er at pseudobegivenhetene foregår
på kildens premisser. Ved for eksempel å arrangere en pressekonferanse, i stedet for å tilby et
vanlig intervju, kan aktøren bak begivenheten lettere nå ut med sitt budskap. Og i tillegg
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sparer man tid og penger fordi intervjuobjektene da er tilgjengelig for flere journalister
samtidig, i stedet for at intervjuobjektet må svare i lange intervjuer til hver enkelt journalist
(Gandy

1982:13).

Ved

å

sette

en

tidsbegrensning

på

spørsmålsrunden

under

pressekonferanser sparer man også gjerne intervjuobjektene for uheldige spørsmål, eller i
hvert fall for mange av dem. Ettersom det er grunn til å forvente mer saklige spørsmål når
hver journalist bare får stille ett eller noen få spørsmål hver. På samme måte som
pressekonferanser, skjer også lanseringer, jubiléer og prisutdelinger alltid på kildens
premisser. Regien er lagt på forhånd og folkene, kjendisene og omstendighetene som trengs
for å gi journalistene gode intervjuobjekt og fotografene gode fotomotiv, er allerede kalt inn.
Pseudobegivenheter er ferdigtilpassede nyhetssaker, tilrettelagt av kilden og tilpasset
journalistikkens nyhetskriterier. Og det er nettopp det som gjør de så attraktive for
profesjonelle kilder å arrangere og så attraktive å benytte seg av og publisere av journalister.
Målet for presseomtalen kan variere, men ett stort oppslag anses ofte for å være langt bedre
enn mange små notiser. Det er imidlertid langt fra alltid at aktøren kan forvente et stort
oppslag, derfor vil ofte være slik at jo flere redaksjoner som publiserer saken, og jo mer
redaksjonell oppmerksomhet en sak som «selges» inn får, jo bedre er det. Det er derfor en
fulltreffer i denne proaktive delen av PR-arbeidet å utvikle en medial sak som både kan gi
regionale og lokale vinklinger (Kristensen, Bonvik & Cappelen 2007:16).

2.2.3 I GRÅSONEN
Tidligere ble faktaorienterte og hendelsesorienterte nyheter omtalt som «hard news». «Harde»
nyheter karakteriserte de «viktige» nyhetene innenfor felt som: politikk, økonomi, utenriks,
helse og vitenskap. Mens «myke» nyheter, på norsk gjerne forstått som «tabloide» nyheter,
karakteriserte mer feature- og underholdningspregede nyhetssaker knyttet til kultur,
populærkultur, livsstil og lignende. De myke nyhetssakene var gjerne sensasjonelle
nyhetssaker om ting som; kuriositeter, sladder, kjendiser og filmstjerners sexliv (Boorstin
[1961] 1992:23).
Det er i utgangspunktet et klart skille mellom harde og myke nyheter, men
pseudobegivenhetene har bidratt til å viske ut dette (Boorstin 1987:267). For til tross for at
hva begrepet pseudobegivenheter omfatter tilsynelatende kan se ut til å være lett å definere er
det viktig, som jeg har vært så vidt innom, å merke seg at det ikke gjelder alle slags typer
arrangerte, planlagte nyhetshendelser. Selv om de klassiske eller mest typiske og synligste
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pseudobegivenhetene

omfatter

pressekonferanser

og

PR-hendelser,

vil

ikke

alle

pseudobegivenheter kunne kategoriseres ut ifra disse to kategoriene. Kjennetegnene på
pseudobegivenheter forteller jo ikke hvilken form de kan ta og de kan omhandle «harde» så
vel som «myke» nyheter. Derfor er det i bunn og grunn også bare kildenes og aktørenes egen
fantasi som setter grenser for hvilken form en pseudobegivenhet kan ta. Det gjør at mange
pseudobegivenheter også vil være vanskelig å gjenkjenne for det de er, eller til en viss grad er,
fordi de befinner seg i en gråsone.
Vanskeligst å analysere er de virkelige, medieuavhengige hendelsene som av ulike grunner
følges opp av pseudobegivenheter. Det kan for eksempel være at regjeringen har fremmet et
nytt lovforslag. Samtidig vet den ansvarlige statsråden at endringen i seg selv ikke vil påkalle
noen større oppmerksomhet i mediene. For å likevel kunne markedsføre begivenheten, som
noe interessant, gjelder det derfor å «plusse på» og arrangere en eller annen form for
sammenkomst hvor det vil være naturlig å trekke inn den nye og eventuelle endringen. Det
kan derfor være at departementet inviterer journalister med på et sykehjems- eller skolebesøk,
noe som kan sette en ramme rundt nyheten og samtidig gi gode fotomuligheter. Hvis en viktig
aktør fra partiet eller partiene stiller opp vil det selvfølgelig også øke sjansen for
medieomtale. Her vil altså alt være kreert for å få medieoppmerksomhet, men selve
lovforslaget er likevel en hendelse i seg selv. Nyheten blir kledd inn i elementer av
pseudobegivenheter for å øke oppmerksomheten.
Tabell 2.1 En forenklet oversikt over Boorstins fire kjennetegn på pseudobegivenheter:
PSEUDOBEGIVENHET
1 Ikke spontan, men planlagt hendelse.
2 Primært, men ikke bare, for å få medieomtale.
3 Tvetydig nyhet. Motivet bak er vesentlig.
4 Selvoppfyllende profeti. Gir økt betydning.
Hva som er motivet for saken er som Boorstin bemerker et helt vesentlig moment og har stor
betydning for i hvilken grad hendelsen eller arrangementet kan betraktes som en
pseudobegivenhet eller ikke. I det nevnte eksempelet er saken et forlag om en ny lovendring,
men hva statsråden primært og strategisk mest ønsker kan like fullt være å få større
oppmerksomhet rundt seg selv og sitt parti. Saken som fremsettes i nyheten trenger ikke være
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hensikten med medieomtalen for aktøren som arrangerer den. Ofte kan det bare gjelde å få
øynene rettet mot seg, og dette selvfølgelig helst når det er en sak som gagner avsenderen. Det
er ikke alltid det går som ønsket eller forventet. Men ved å arrangere en «happening» ønsker
avsenderen gjerne å oppnå positiv medieomtale, og man kan godt si at sjansen for dette øker
ettersom det er avsenderen selv som arrangerer og regisserer den.
Andre eksempler på politiske saker som befinner seg i gråsonen for å kunne omtales som
pseudobegivenheter er de ulike politiske partienes landsmøter. De er ikke først og fremst
arrangert for å få medieomtale og blir ikke kalt PR-hendelser, selv om de i økende grad har
kommet til å minne om dette. Regien og kontrollen er gjerne hard. De interne politiske
diskusjonene, som man i prinsippet skulle kunne forventet under et slikt arrangement, blir jo
tatt på bakrommet og ikke under selve møtene. Noe som indikerer betydningen pressens
tilstedeværelse har under møtene og den store verdien av (den forhåpentligvis positive)
medieomtalen i ettertid (Eide 1983).
Nyheter handler ikke bare om hendelser som har skjedd,
men også om ting som skal skje. Både kommende planer
og prosjekter, tolkninger og andres reaksjoner på
tolkninger blir nyhetsstoff. På den måten bidrar også
pseudobegivenheter

til

å

produsere

flere

pseudobegivenheter (Allern 2011:52, Boorstin [1961]
1992:31). En mye større andel av nyhetene, enn det man
gjerne tror, handler om kommende hendelser og planlagte
arrangementer. Denne forhåndsomtalen er også en form
for pseudobegivenhet. Nyhetssaker publiseres både om
kjendiser som flys inn i forkant av store «happenings» og

Bilde 10

folk som får tilgang til eksklusive førpremiérer gjennom
konkurranser. Ifølge en studie Cecilie Wright Lund (2005:52) gjorde av kulturstoffet i
papiravisene; Aftenposten, Dagbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Berlingske
Tidende, Information og Klassekampen representerte forhåndsomtale i snitt så mye som 25
prosent av det redaksjonelle arealet innenfor kulturjournalistikken. Altså representerer
forhåndsomtale en vesentlig andel av kulturjournalistikken.
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Som vi skjønner av eksemplene brukt i dette kapittelet er det i en del tilfeller vanskelig å
trekke klare grenser mellom pseudobegivenheter og «virkelige» begivenheter, og noen ganger
går det heller ikke. Men pseudobegivenheter er et sterkere element i journalistikken og
omfatter flere saker enn vi som publikum er klar over.

2.3 INFORMASJONS- OG PR-SUBSIDIER
På grunn av den store betydningen nyhetsbildet har for opinionen, og fordi journalistikken i så
stor grad er farget av journalistene og redaksjonene, gjør stadig flere det de kan for å få
innpass hos pressen i håp om kunne påvirke nyhetsbildet og synes. Og hva gjør de? Jo, de gir
«informasjonssubsidier». Informasjonssubsidier kan defineres som et forsøk på å skape
innflytelse over andres handlinger ved å kontrollere deres tilgang til, og bruk av informasjon
som er relevant for disse handlingene. Denne informasjonen er karakterisert som et subsidie
fordi kilden gjør den tilgjengelig for en lavere kostnad enn brukeren ville opplevd i fraværet
av dette subsidie (Gandy 1982:61).
De informasjonssubsidiene som siles igjennom og blir nyhetssaker kalles direkte
informasjonssubsidier, mens de som publikum mottar gjennom da å lese, se eller høre disse
nyhetene,

kalles

indirekte

informasjonssubsidier

(Gandy

1982:62).

Eksempler

på

informasjonssubsidier er:
•

Nyheter (sendt ut som pressemeldinger).

•

Pressemeldinger (med utfyllende informasjon, bakgrunnsinformasjon og bilder).

•

Videopressemeldinger (som reportasjeinnslag eller animasjoner).

•

Undersøkelser.

•

Finansiering av reiser (i tilknytning til bedriftsbesøk, kampanjer og lignende).

•

Gratis/dekkede fasiliteter i forbindelse med større arrangement (som kontorplass og
data i forbindelse med landsmøter, valg og store sportsarrangementer).
(Allern 1997:72)

Et viktig aspekt ved informasjonssubsidier er at avsenderen bærer kostnadene og på den
måten oppfordrer til publisering av stoffet i det gitte nyhetsmediet. Informasjonssubsidiene er
ofte tilrettelagt de ulike formatene redaksjonene benytter seg av og byr derfor på minimale
utgifter

for

redaksjonen

gjennom

å

være

«ferdigvare»

(Allern

1997:248).

Informasjonsinnhentingen som journalister daglig er avhengige av i sitt yrke er kostbar. Den
tar tid og krever gjerne at journalisten flytter på seg i tillegg, derfor blir den fort dyr.
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Redaksjonene må forholde seg til økonomi på samme måte som andre organisasjoner og
bedrifter. Vurderinger av hver nyhets «verdi» opp imot nyhetens kostnader, må derfor hele
tiden tas i redaksjonene. Og som en måte og spare utgifter på kan redaksjoner altså benytte
seg av informasjonssubsidier (Allern 1997). Aktørene utenfor pressen gir gjerne
informasjonssubsidier til journalister og redaksjoner av taktiske eller strategiske årsaker, og
ressursene brukt på dette er derfor å tolke som en investering fra avsenderens side. Formålet
er å få publisitet for å kunne påvirke makteliten, ’mannen i gata’ eller andre som har
betydning for virksomheten på noen måte (Allern 1997:72 og 73). Journalister mottar utallige
informasjonssubsidier og for de som ønsker å nå inn til pressen er konkurransen derfor svært
hard. Pressen blir i dag både gjerne nedringt og nedlesset med e-post av «alle».
Til tross for at informasjonssubsidier serveres journalisten og redaksjonen gratis og ofte av
strategiske årsaker, er ikke produksjon eller bruk av informasjonssubsidier i seg selv noe som
kan betraktes kritikkverdig. Bistandsorganisasjonene er for eksempel helt avhengig av gi av
informasjonssubsidier til pressen for å få oppmerksomhet og på den måten skaffe tilveie frie
midler (Cappelen 2012:7). At Røde Kors spiller inn informasjon til pressen som for eksempel
om sultkatastrofer i Afrika, for å gjøre folk klar over situasjonen og villige til å gi penger til
mat og medisinsk utstyr, er naturligvis ikke negativt selv om ønsket er å påvirke befolkningen
til å gi penger. Mange interesseorganisasjoner har heller ikke råd til å betale store summer for
å kjøre store kampanjer. Og da er muligheten til å gi informasjonssubsidier til pressen, i håp
om å få redaksjonell omtale, mye mer nærliggende. Mange miljøorganisasjoner er spesielt
dyktige på å skaffe seg medieomtale på denne måten (Ihlen og Robstad 2011:153 og 154). En
offentlig aktør som er pålagt å gi pressen fri informasjon, det vil si subsidiert informasjon, er
for eksempel Statistisk sentralbyrå.
På grunn av at formålet med informasjonssubsidiene i så stor grad varierer, kan det være
hensiktsmessig å gjøre et skille mellom informasjonssubsidier og PR-subsidier. Hvor PRsubsidiene er forstått som utsendelser som er ment å tjene én bestemt kunde eller kampanje
(Allern 1997:249). Ettersom informasjonssubsidier kan ha så mye forskjellig innhold og
komme av så mange ulike årsaker, er det ikke å anse som et problem i seg selv at journalister
benytter seg av ulike typer informasjons- og PR-subsidier. Men sett fra et kildekritisk ståsted,
og ut ifra etikken i journalistikken, er det grunn til å stille spørsmålstegn ved journalisters og
redaksjoners bruk av visse typer av disse, og til ukritisk publisering av lanseringsstoff. I
forbindelse med pseudobegivenheter er det jo også først og fremst snakk om PR-subsidiering
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og etikken i journalistikken tilsier jo at ubearbeidet informasjonsmateriell fra andre aktører
må underlegges en kritisk granskning. Det journalistiske oppdraget er jo basert nettopp på
uavhengig og kritisk behandling og fremstilling av informasjon (NOU 1999: 27. 4.3.2.,
Cappelen 2012:245). Og ved at aktører også kombinerer å gi informasjonssubsidier/PRsubsidier på noen områder og informasjonshindre på andre, vil kildeorganisasjonene aktivt
kunne gi føringer for hva som blir nyheter og hva som ikke blir det (Allern 1997:13). Som
sosiologen Gaye Tuchman (1977:53) oppsummerer er makten til å holde en hendelse utenfor
nyhetene makt over nyhetene.

2.4 ULIKE TYPER NYHETSVERDIER
Arthur MacEwen har definert en nyhet som noe sånt som: «whatever a good editor chooses to
print» (i Boorstin [1961] 1992:8). Denne pragmatiske definisjonen gir imidlertid ikke noen
innsikt om hvilke hendelser som lett blir nyheter eller hvilke kriterier som ligger til grunn for
redaksjoners nyhetsutvalg. Men den er helt klart et fornuftig utgangspunkt ettersom den
understreker betydningen av journalistens prioriteringer og rolle som fortolker og
tilrettelegger av nyheter (Allern 2011:52). Journalistene har mange hensyn som må tas når de
bestemmer seg for hvilke saker som fortjener plass i nyhetsbildet og hvilke saker som ikke
gjør det. Disse vurderingene blir i stor grad gjort ut ifra nyhetsverdiene eller nyhetskriteriene.
Det finnes ulike typer nyhetsverdier og i de forestående to underkapitlene skal jeg ta for meg
lærebokdefinisjonen av nyhetsverdier, de tradisjonelle nyhetsverdiene og de kommersielle
nyhetsverdiene.

2.4.1 LÆREBOKDEFINISJONEN AV NYHETSVERDIER
I en lærebok for norske journalister beskrives de allmenne nyhetsvurderingene journalister er
ment å skulle jobbe ut ifra slik: vesentlighet, identifikasjon, sensasjon, aktualitet og konflikt.
Det er imidlertid viktig å merke seg at nyheter ikke nødvendigvis må oppfylle alle kriteriene
for å bli en nyhet, men at en god nyhet skal tilfredsstille minst et av kravene, og helst så
mange som mulig (Østlyngen og Øvrebø 2008:103). Den første av lærebokdefinisjonens
nyhetsverdier: vesentlighet, knytter seg til om en ting er relevant, altså om stoffet har
betydning for folk. Dette kriteriet gir imidlertid journalister både store utfordringer og stor
frihet, fordi det er store forskjeller på hva folk anser som relevant stoff og ikke. Alt av
nyhetsstoff vil jo kunne falle i begge kategorier ved være relevant for noen og helt irrelevant
for andre. Kriteriet blir derfor ikke betraktet som et objektivt nyhetskrav som nyheten lett kan
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måles opp imot, men det er helt klart et utgangspunkt som åpner opp for vurdering (Østlyngen
og Øvrebø 2008:103 og 104). Det andre nyhetskriteriet, identifikasjon, dreier seg om nærhet
til hendelsen og da gjerne i form av enten kulturell eller geografisk nærhet. Om vi som
publikum kan identifisere oss med innholdet i nyhetsstoffet øker det også vår interesse for det.
Bruk av kjente personer er gjerne en måte å innfri dette kravet på, men også dette
nyhetskriteriet byr på store utfordringer; for hvor vidt publikum vil kunne identifisere seg
med nyhetsstoffet, eller aspekter ved det, kommer jo selvfølgelig helt an på øyet som ser
(Østlyngen og Øvrebø 2008:105). Massemediene presenterer nyhetsstoff for en stor gruppe
mennesker, ofte fra et stort geografisk område og da vil det naturligvis også være store
individuelle forskjeller til tross for at de ulike nyhetsmediene gjerne tiltrekker seg ulike
«typer» av lesere og seere. I sin bok om TV-journalistikk velger Olav Njaastad derfor å legge
ytterligere vekt på dette kriteriet som innebærer nærhet. Njaastad peker i den sammenheng på
betydningen av nærhet i tid, konsekvensnærhet, nærhet i geografi, kulturell nærhet og
følelsesmessig nærhet som vesentlige kriterier (Njaastad 1999:36).
Det tredje nyhetskriteriet, sensasjon, synliggjør noe som bryter med det forventede. Det
innebærer enten at noe uventet som har skjedd blir referert av pressen. Eller at pressen selv
lager en sensasjon ut av noe som i utgangspunktet ikke er en sensasjon. For de mer tabloide
nyhetsmediene kan det for eksempel lett gi store, skrikende overskrifter som dessverre lover
mer enn historiene kan holde. Det fjerde nyhetskriteriet er aktualitet. Aktualitet er en
egenskap som pressen selv kan tilføye ved å presentere saken på et spesielt tidspunkt. Hva
som gjør en sak aktuell eller ikke kan være alt fra at temaet rundt saken allerede er fremmet i
nyhetsbildet eller det kan være et tidspunkt på året, eller at en fotballkamp spilles akkurat den
eller den dagen og at det derfor er naturlig å gi den omtale i mediene på det gitte tidspunktet.
Dette kriteriet er gjerne et litt enklere nyhetskriterium å forholde seg til enn de tre foregående,
fordi det vil være større enighet om hva som er aktuelt og ikke til en hver tid (Østlyngen og
Øvrebø 2008:104 og 105). Journalister blir ofte beskyldt for å bare skrive om dårlige nyheter.
Det er ikke ubegrunnet og det kan lett se ut til at bare dårlige nyheter er nyheter. Det stemmer
naturligvis ikke at ikke også gode nyheter er nyheter, men disse blir i større grad nedprioritert
på grunn av at det femte og siste av lærebokens definisjoner på nyhetsverdier: konflikt.
Konflikt skaper lett interesse og det må ofte grunne i en uenighet eller strid for at journalister
skal ta tak i en sak og dekke den (Allern 2011:55).
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Lærebokdefinisjonen på nyhetsverdiene gir en god pekepinn men, som jeg også har vært inne
på, langt fra noen nøyaktige indikasjoner på hvilke vurderingskriterier journalister tar høyde
for i sitt arbeide og i sin vurdering av mulige nyhetssaker. Det som Sigurd Allern (2011)
kaller tradisjonelle nyhetsverdier går litt nærmere inn på praksisen og sier noe om hvilke
kriterier som faktisk viser seg å ha betydning for de nyhetssakene vi som publikum blir
presentert for. For det første er jo hvor vidt en sak blir dekket av mediene som en nyhet eller
ikke, avhengig av hvor nær en begivenhet befinner seg medienes publikum. Derfor gjelder det
også for PR-arbeidere, og andre som ønsker å få solgt inn saker i pressen, å velge medium
etter hva eller hvem saken dreier seg om. Det gjelder også utenriksstoff: Jo nærere forhold
Norge har til et land, desto større sjanser har begivenheter fra dette landet for å komme med i
nyhetene hos oss. Sjansen for at begivenheten blir dekket øker også i takt med antallet lyttere
eller seere en begivenhet får konsekvenser for og antallet mennesker som er innblandet. Disse
kravene kan indikere hvor vesentlig saken er og derfor også hvor vesentlig det er å dekke den.
Antallet mennesker en person kan representere, og graden av makt personen har, øker også
sjansen for at vedkommende får komme til i mediene. Hvor mye penger det er snakk om i
saken er også avgjørende på om det blir en nyhetssak. Jo mer penger som saken handler om,
desto mer nærliggende er det at det vil kunne resultere i en nyhetssak. Nyheter handler om det
normales grenser og jo mer en sak avviker fra det normale, jo større interesseverdi vil saken
naturligvis ha for nyhetsmediene (Lindholm 1999:7, Kristensen, Bonvik & Cappelen,
2007:15). Uvanlighet er også en viktig indikator på sjansen for medieomtale. Jo uvanligere en
begivenhet er, desto større sjanse har den for å bli en nyhetssak.

2.4.2 KOMMERSIELLE NYHETSVERDIER
Et problem med de allmenne nyhetsverdiene som er beskrevet overfor, er at de i liten grad
bidrar til å forklare hvorfor ulike typer av redaksjoner og medier har så ulike oppfatninger av
hva som er aktuelt, nært eller sensasjonelt. Forklaringen, som Allern (2011) drøfter i boka
Nyhetsverdier er i stor grad medienes egen publikums- og markedsorientering. For en
papiravis, for eksempel, betyr det geografiske dekningsområdet ekstremt mye for hva som
betraktes som en interessant nyhet. Det finnes også andre økonomiske forhold som i stor grad
påvirker nyhetsseleksjonen, noe Allern (2011) har oppsummert i noen supplerende
«kommersielle nyhetskriterier»:
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1.
2.
3.
4.

Jo større ressurser i form av arbeidstid, personell og penger det koster å dekke en begivenhet, følge opp eller
avsløre en sak, desto mindre sjanse er det for at den blir en nyhet.
Jo dyktigere kilden, avsenderen, har tilrettelagt en sak journalistisk (kostnadene ved dette betales av kilden),
desto større sjanse er det for at den blir prioritert som en nyhet.
Jo mer eksklusivt slike nyhetstilbud tildeles, for eksempel gjennom at journalisten kan presentere den som sin
egen nyhet med personlig byline, desto lettere blir det til en nyhet.
Jo mer den redaksjonelle strategien bygger på å vekke sensasjon for å fange publikums oppmerksomhet,
desto større er sjansen for en «medievri» der underholdningselementer teller mer enn kriterier som relevans,
saklighet og nøyaktighet.
(Allern 2011:66)

Gjennomgangen av både de mer generelle og kommersielle nyhetsverdiene gjør det lett å se at
det ideelt sett er mange kriterier som skal innfris for å lage virkelig gode nyheter. Dette er
ikke i betydningen av at gode nyheter er «gladsaker», men i betydningen av at gode nyheter
innfrir kravene til å representere god journalistikk i forhold til et bestemt publikum. I den
sammenheng er det også nærliggende å trekke frem Boorstins åtte punkter som beskriver hva
som i det hele tatt gjør pseudobegivenheter mer interessante og attraktive enn mer ’spontane
begivenheter’ (Boorstin [1961] 1992:37).
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Pseudo-events are more dramatic. A television debate between candidates can be planned to be
more suspenseful (for example, by reserving questions which are then popped suddenly) than a
casual encounter or consecutive formal speeches planned by each separately.
Pseudo-events, being planned for dissemination, are easier to disseminate and to make vivid.
Participants are selected for their newsworthy and dramatic interest.
Pseudo-events can be repeated at will, and thus their impression can be re-enforced.
Pseudo-events cost money to create; hence somebody has an interest in disseminating,
magnifying, advertising, and extolling them as events worth watching or worth believing. They
are therefore advertised in advance, and rerun in order to get money’s worth.
Pseudo-events, being planned for intelligibility, are more intelligible and hence more reassuring.
Even if we cannot discuss intelligently the qualifications of the candidates or the complicated
issues, we can at least judge the effectiveness of a television performance. How comforting to
have some political matter we can grasp.
Pseudo-events are more sociable, more conversable and more convenient to witness. Their
occurrence is planned for our convenience. The Sunday newspaper appears when we have a lazy
morning for it. Television programs appear when we are ready with our glass of beer. In the
office the next morning, Jack Paar’s (or any other star performer’s) regular late-night show at the
usual hour will overshadow in conversation a casual event that suddenly came up and had to find
its way into the news.
Knowledge of pseudo-events—of what has been reported, or what has been staged, and how—
becomes the test of being «informed». News magazines provide us regularly with quiz questions
concerning not what has happened but concerning «names in the news»—what has been reported
in the news magazines. Pseudo-events begin to provide that «common discourse» which some of
my old-fashioned friends have hoped to find in the Great Books.
Finally, pseudo-events spawn other pseudo-events in geometric progression. They dominate our
consciousness simply because there are more of them, and ever more.
(Boorstin [1961] 1992:39 og 40)

Pseudobegivenheter innfrir lett medienes nyhetsverdier ettersom disse arrangerte hendelsene i
så stor grad er skapt nettopp med tanke på publisering.
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2.5 RELASJONEN MELLOM JOURNALIST OG KILDE
Relasjonen mellom journalist og kilde er blitt beskrevet på forskjellige måter og blitt gitt ulike
navn av teoretikere. Fellesnevneren er at ressurssterke aktører, medienes profesjonelle kilder,
ofte blir den sterkeste parten i forholdet.
Journalistene vinkler virkeligheten. Men utenfor redaksjonen er en verden som ikke passivt venter på
avisens oppmerksomhet og reporterens gunst. Nyheter er derfor ikke bare det journalister ønsker å
fortelle oss. Det er også det innflytelsesrike kilder ønsker at vi skal høre.
(Østlyngen & Øvrebø 2008:93)

Av Herbert Gans (1980) er relasjonen mellom journalist og kilde blitt beskrevet som en dans
hvor kilder søker kontakt med journalister, og journalister søker kontakt med kilder. Selv om
det trengs to for å danse tango blir som oftest kilden regnet som den førende part i denne
«dansen». Journalister er avhengige av et kontinuerlig påfyll av nyhetsstoff, samtidig som
mange ønsker å få tilgang til pressen i form av å få oppmerksomhet rundt sine
interesseområder eller saker som taler i favør av dem selv. Forholdet mellom journalist og
kilde er derfor også blitt sett på gjennom et bytteteoretisk perspektiv, der informasjon byttes
mot publisitet. Dette er en svært relevant tilnærming også med tanke på publisering av
pseudobegivenheter i nyhetsmediene. Kilden gir informasjon som journalisten ønsker, og
journalisten gir publisiteten som kilden ønsker (Allern 1997:48).
Med tanke på journalistikkens kildekritiske normer kan det fremstå kritikkverdig at det er
kilden som sitter i førerhuset. At kildene setter premissene er blir omtalt som «kildenes
tyranni», eller at journalisten befinner seg i «kildens vold» (Reinton 1984:21-32). I en slik
posisjon er det liten tvil om journalistens valg av saker vil kunne bli sett på med større
skepsis. Å ha et slikt forhold til kilden kan med tanke på presseetikken være svært uønskelig.
Likevel er det altså flere som mener at det er kildene som har kontroll over situasjonen og
relasjonen mellom journalister og kilder. Ifølge PR-mannen Anders Cappelen er det en myte
at det hersker en interessemotsetning mellom næringslivet og pressen (Cappelen 2012:289).
Journalister er avhengige av å ha et godt kildenettverk for å kunne gjøre en god jobb, og
profesjonelle kilder og kilder for øvrig er avhengige av å forholde seg til pressen på en ålreit
måte for å få mediedekning om saker. Nøkkelordet for relasjonen mellom journalist og kilde
er ifølge han tillit (Cappelen 2012:592 og 593).
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Noe av det som utfordrer relasjonen mellom journalister og kilder er det ulike forholdet til
ulike kilder. Noen kilder vil uten tvil være attraktive for journalistene på grunn av sin stilling
eller rolle i samfunnet. Mens det er uenigheter om andre kilder igjen er spesielt populære hos
journalisten fordi den enkelte journalist liker vedkommende. Om det siste er tilfelle er det
imidlertid ikke problemfritt ettersom det gir de «utvalgte» kildene vesentlige fordeler ved at
de i praksis får lettere adgang til og bedre behandling av pressen (Hess 1981, Cappelen,
2012:287). Alle mennesker liker å være med folk de liker, og journalister er også mennesker.
Men Vær Varsom-plataken punkt 2.2 krever at den enkelte redaksjon og enkelte medarbeider
verner om: «… sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til
personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse
på det redaksjonelle innhold». Om en journalist ikke utøver kildekritikk som er forenlig med
dette punktet vil det være svært kritikkverdig ettersom alle har en spesiell og personlig grunn
til å kommunisere. Kommunikasjon er jo et redskap vi bruker nettopp for å kunne påvirke
andre (Gandy 1982:11 og 199). Og kildene vil også ha sin egen «agenda» i kontakt med
pressen.
Kildens motiver vil – naturlig nok – i regelen være egeninteresser. De handler på vegne av seg selv. Og
det må de også gjøre. Å stille krav til kilder om at de ikke skal være partiske, er absurd. Oppdrageren
som journalisten opptrer og arbeider på vegne av, er offentligheten, publikum eller kort og greit «folk
flest».
(Østlyngen og Øvrebø 2008:133)

Journalistens personlige bevissthet omkring den sterke påvirkningen og den mulige
manipuleringen vedkommende kan bli utsatt for av profesjonelle, så vel som uprofesjonelle,
kilder er helt vesentlig. Forskning innenfor dette området er spesielt vanskelig ettersom
forskningen vil basere seg helt og holdent på subjektive vurderinger fra den enkelte journalist
eller PR-arbeider, hvor vidt PR-arbeidere og andre som kjenner journalister blir bedre
behandlet og har lettere tilgang til pressen enn andre. En eventuell erkjennelse av at dette
kravet til uavhengighet ikke tilfredsstilles, vil nødvendigvis også være et veldig stort nederlag
ettersom dette er et viktig krav innenfor presseetikken. Et hundre prosent klart svar vil jeg
derfor være redd at vi aldri får. At profesjonelle kilders innspill ofte kan være opphavet til
nyhetssaker er gjerne ukjent for folk utenfor miljøet, og det gjør også pseudobegivenheter til
et svært viktig tema. Informasjonen som blir presentert i nyhetsmediene er på en måte blitt en
«vare» som kan kjøpes og selges nesten på lik linje med andre produkter, noe som har gjort
sitt til at kildenes økonomiske makt også lett kan være en større trussel enn for eksempel
eiernes økonomiske makt (NOU 1999: 27. 4.3.2.). Men uansett hvordan journalist-kilde
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forholdet er har journalister etiske retningslinjer de skal føye seg etter. Det er journalistens
ansvar og forholde seg på en fornuftig måte overfor kilder og ikke la tanker og ønsker fra
aktører utenfor pressen få overstyre kravet om en kritisk nyhetsformidling. Den store
forskjellen på journalistikk og PR-virksomhet er jo nettopp at journalister har mulighet til, og
er forpliktet til, å velge kilder fritt blant kilder og helst unngå énkildejournalistikk. Mens PRetikk først og fremst handler om lojalitet til oppdragsgiver i form av arbeidsgiver eller kunde
(Allern 1997:31, Eide 2001:21).
Det er vesentlig og interessant å spørre seg hva og hvem som får spalteplass, og på den måten
øynene rettet mot seg og sitt. Og hva og hvem som ikke får det. Ubalansen mellom
makteliten, med profesjonelle kilder i ryggen, og mannen i gata er stor. Det er imidlertid
viktig å merke seg også at den kritiske tilnærmingen til journalisters «lytting» til profesjonelle
kilder først og fremst er knyttet til kommersielle aktører, som blant annet større bedrifter og
makteliten. De har råd til å enten ansette eller leie inn profesjonelle medie- og PR-rådgivere,
som ved hjelp av erfaring og kunnskap lettere får tilgang til pressens nyhetsspalter og
nyhetssendinger, enn andre (Cappelen 2012:19).

2.6 ØKONOMISKE UTFORDRINGER
Nedbemanning i redaksjonene og store kostnadsskutt er blitt den harde virkeligheten for
mange i mediebransjen. Dårligere råd fører til økt arbeidsmengde for den enkelte journalist og
gjør det enda mer nærliggende å benytte seg av såkalt «billigjournalistikk» eller
énkildejournalistikk. Dette utfordrer presseetikken, men det gir vesentlige fordeler for PRarbeidere ettersom det gjør det lettere å komme til i pressen og få omtale på egne premisser.
Sett fra PR-arbeiders side er ulempen imidlertid at risikoen for faktafeil og useriøs omtale
øker (Cappelen 2012:18).
Mange nyhetsredaksjoner er preget av ressursmangler. Og dette taler i favør av bruk av
pseudobegivenheter på grunn av de økonomiske fordelene det gir redaksjonene ettersom
begivenhetene gjerne er énkildejournalistikk og derfor krever mindre ressurser i form av både
tid og penger fra journalisten og redaksjonens side. Forenklinger i journalistikken innfrir
kravene om å skrive både journalistisk og økonomisk. Noe som også en klar fordel for PRarbeidere som ønsker å gi innspill om pseudobegivenheter til nyhetsredaksjoner og
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journalister siden det også ligger i pseudobegivenhetenes natur heller å forenkle enn å
komplisere (Allern & Bodahl-Johansen 2000, Apenes 1987, Cappelen 2012:231 og 263). «En
større nyhetssak med vidtrekkende konsekvenser krever naturlig nok langt større
etterrettelighet av både kilder og journalister enn en sak der underholdningsaspektet er det
sentrale» (Kristensen, Bonvik & Cappelen 2007:14). Gravejournalistikk koster mye mer å
produsere ettersom det er svært tidkrevende arbeid. «Investigative reporting, or enterprise
news, is time-consuming, and journalists have only so much time to invest in the production
of a story» (Gandy 1982:12). Det er også en ekstra utfordring at kildene har en viktigere rolle
i gravejournalistikken, og at stoffet derfor må kunne verifiseres ved bruk av flere kilder, noe
som krever mer tid (Kristensen, Bonvik & Cappelen 2007). Det er altså liten tvil om at
publisering av pseudobegivenheter sparer nyhetsredaksjonene for penger. Nyhetssaker har lett
for å måtte appellere i form av å være underholdning for publikum, vel så mye som det stilles
krav om at det skal være interessante og informative opplysninger om omverdenen noe som
lett kan gi pressen store utfordringer.
Ulike formater gir ulike forutsetninger for å lykkes i markedet. Nettmediene kan kontinuerlig
oppdatere sine nettsider og lett «snappe» hendelsesnyheter før etermediene og de trykte
mediene får trykt, sendt eller vist de samme nyhetssakene. Derimot må etermediene og de
trykte mediene i større grad forholde seg til utgivelsestider og sendetidspunkt. På grunn av
den harde konkurransen med nettaviser har papiraviser gjerne valgt å finne «sitt eget» marked
ved å publisere andre vinkler enn de rent nyhetsmessige (Kristiansen, Bonvik & Cappelen
2007). Og flere papiraviser, men ironisk nok også flere nettaviser, har valgt å satse mer på
livsstils-, forbruker- og underholdningsstoff. Særlig løssalgsavisene VG og Dagbladet blir
kritisert for bruk av nyheter innenfor disse kategoriene, men VG er likevel Norges mest leste
både papir- og nettavis (TNS Gallup 2013, Mediehuset VG 2011).
Publisering av pseudobegivenheter i nyhetsmediene resulterer ofte i underholdningsstoff
ettersom mange av sakene dreier seg om kulturelle «begivenheter» og om ting som har skjedd
eller som skal skje. Pseudobegivenheter er derfor også ideelt for papiraviser og etermedier
(Kristensen, Bonvik & Cappelen 2007:14 og 17). I utgangspunktet er det den kontinuerlige
«kampen» mellom journalistikkens ideal som arena for demokrati og kravet om lønnsom
næringsvirksomhet, som skaper de store utfordringene i journalistikken (Allern 2011:19).
Publikum har i dag tilgang til et stort antall aktører av nyhetsformidling og det gjelder for
redaksjonene å trekke det lengste strået for å få publikums øyne rettet mot akkurat seg. Den
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store betydningen underholdningsaspektet og tabloidjournalistikken har fått i nyhetsmediene
forstås også som et resultat av dette. Som Boorstin bemerker kan det virke merkelig at
fremveksten av pseudobegivenheter har sammenfalt med fremveksten av profesjonell etikk,
men han mener at det er i fremstillingen av pseudobegivenheter at journalister virkelig finner
rom for egen individualitet og bruk av sin kreative fantasi (Boorstin 1987:276). Noe som jo er
en interessant betraktning.
I likhet med andre yrkesgrupper har også journalister stressende og fulle arbeidsdager. Derfor
kan det fort gi resultater i PR-arbeideres favør å «sy puter» under armene på journalistene. De
største redaksjonene mottar gjerne flere hundre pressemeldinger om dagen, så det sier seg selv
at langt fra alle får komme til med det de ønsker. Selv om pressemeldinger, sett ut i fra en
journalists etiske synspunkter, ikke skal gjengis ordrett i mediene kan godt tilrettelagt og
tidsbesparende nyhetsstoff likevel virke forlokkende og lett bli brukt. Noe som igjen tjener
avsendere og aktører som ønsker å få slike saker publisert. Profesjonelle kilder kjenner jo til
de journalistiske fremgangsmåtene, nyhetsvurderingene og nyhetskriteriene og vet slik
hvordan det å forenkle arbeidet for journalisten lett kan øke sjansen for å få saken publisert.
Om saken har tilknytning til et aktuelt tema i pressen, som for øyeblikket allerede befinner
seg i nyhetsbildet, øker naturligvis sjansen for å få publisitet (Kristensen, Bonvik & Cappelen
2007:15).
Selv om jeg i denne studien fokuserer på journalister og PR-arbeidere er det også verdt å
nevne, som Vær Varsom-plakaten påpeker i punkt 2.1, at det er den ansvarlige redaktøren
som har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold. Altså er det den ansvarshavende
redaktøren som har det juridiske ansvaret. Problemet er imidlertid at redaktøren også har
ansvar for salgstallene, noe som ikke først og fremst utfordrer journalistenes
nyhetsvurderinger;

nyhetsverdiene,

men

presseetikken

(NOU

1999:

27.

4.3.2).

Redaktørplakaten, som er ett av to tillegg til Vær Varsom-plakaten, forteller oss også at en
redaktør alltid skal ha frie mediers ideelle mål for øye, og at han eller hun etter beste evne
skal arbeide for det som etter hans eller hennes mening tjener samfunnet. Så da er det gjerne
nærliggende å spørre: Tjener reklame i nyhetsform på noen måte samfunnet? Til tross for
redaktørens ansvar over innholdet i nyhetsmediet har jeg i denne studien valgt å fokusere på
journalisters og PR-arbeideres betydning for nyhetsinnholdet og publiseringen av
pseudobegivenheter. Jeg vil derfor ikke gå nærmere inn på det nevnte punktet annet enn å
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bemerke at det tross alt er redaktøren som er ansvarlig for innholdet i nyhetsmediet
vedkommende representerer.
Alle slags typer kilder blir ansett som kilder, men profesjonelle kilder som PR-arbeidere har
altså tatt utgangspunkt i betydningen kilder har for pressen, videreutviklet dette og skapt en
bransje bestående av profesjonelle kilder. Å være profesjonell blir i dagligtalen gjerne forstått
som synonymt med å være proff eller å være svært god på noe. Skal vi tro bokmålsordboka vil
det å være profesjonell derimot ikke si noe om hvor god eller dårlig man er. At man er
profesjonell betyr bare at det er noe yrkesmessig, altså at man har noe som yrke. Å omtale
folk som profesjonelle kilder og profesjonelle journalister er derfor ikke ensbetydende med at
det er snakk om spesielt flinke eller reflekterte kilder eller journalister. Når folk velger å
omtale journalister som profesjonelle vil jeg likevel bemerke at man har som hensikt å
betegne de som gode i jobben som journalist. God journalistikk er knyttet til uavhengighet,
som igjen kan knyttes til hvor vidt journalisten fremstår som selvstendig. Og som Allern
skriver avhenger journalistens avhengighet blant annet av vedkommendes kunnskaper,
kompetanse og profesjonelle erfaring. Journalistens selvstendighet avhenger også av tiden og
ressursene som vedkommende kan bruke i kildearbeidet (Allern 2001:311). Selv om
partipressen for lengst er historie blir mange nyhetsredaksjoner fortsatt knyttet opp til ulike
politiske retninger, og de ulike nyhetsredaksjonene har ulike fokusområder og baserer for
eksempel journalistikken sin i større eller mindre grad på tabloidjournalistikk.
Å publisere god journalistikk, som både innfrir nyhetskriteriene, de presseetiske kravene og
kravene om økonomisk fortjeneste, er som vi ser en gjennomgående og stor utfordring.
Utviklingen vi ser taler i favør av enkle og mer og mer kortfattede nyhetspoeng og utstrakt
bruk av énkildejournalistikk, blant annet i form av pseudobegivenheter, og tilsvarende i
disfavør av dypdykk som gravejournalistikk kan by på.
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3 METODISK TILNÆRMING
Formålet med denne masteroppgaven er som nevnt innledningsvis å undersøke og drøfte
hvilke faktorer som påvirker publiseringen av pseudobegivenheter i nyhetsmediene. Dette ved
å blant annet se på holdninger og praksis ved «innsalg» av slike saker, forholdet mellom
journalister og profesjonelle kilder, og ved å se på hva som hindrer publisering. Forholdet
mellom journalisten og den profesjonelle kilden har ofte mye større betydning for
nyhetsbildet enn hva mange gjerne er klar over. Og det kan i møtet med journalister og PRarbeidere naturligvis være et sprik mellom uttrykk for holdninger og praksis, og faktiske
holdninger og praksis i arbeidshverdagen. Metoden med kvalitative dybdeintervjuer av
journalister og PR-rådgivere er derfor ikke vanntett, men jeg har likevel sett denne metoden
som den mest hensiktsmessige for å komme problemstillingen til livs på best mulig måte.
Analysen tar for seg medieinnholdet og faktorer som avgjør hvordan det blir til. Og skal man
analysere produksjon, medieaktørers virksomhet, strategier og hendelser, episoder i
massemediene eller i offentligheten, er det vanlig i medievitenskapen å velge en kvalitativ
tilnærming og bruke kvalitative intervju slik som jeg har valgt å gjøre (Østbye et. al. 2007:96
og 97). Den helt klart største utfordringen ved bruk av kvalitative metoder som forsker er at
man ikke har noe termometer, men selv er termometeret. Noe som naturligvis byr på
utfordringer ettersom en selv som termometer ikke måler, men vurderer og fortolker
(Gentikow 2005:58). Alle typer kommunikasjon forutsetter fortolkning. Det gjør også sitt til
at kvalitative studier ikke kan unngå å være fortolkende. Alt folk sier og gjør rundt oss vil vi
ikke kunne unngå å gjøre fortolkninger av (Gentikow 2005). Noen mener at bruken av
fortolkning gir den kvalitative tradisjonen for frie tøyler og derfor ikke den nødvendige
troverdigheten forskningsresultater trenger. Men til tross for bruken av fortolkning er det, slik
Gentikow bemerker, ikke grunn til å være for skeptisk til kvalitativt datamateriale, fordi slik
forskning også kan gi oss mulighet til å forske på å komme frem til interessante konklusjoner
eller svar på ting, som kvantitativ metode ikke kan (Genitkow 2005:133). Som det kreves av
forskere innenfor kvalitativ metode har jeg prøvd å være veldig oppmerksom og bevisst på
metodens utfordringer. Og for at studien skal kunne ha noen troverdighet som helst er det jo
viktig å være ekstra nøye med å uttrykke refleksivitet og selvrefleksivitet eksplisitt. Jeg har
derfor prøvd å være meg bevisst og evaluere valgene som er foretatt før, under og i etterkant
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av undersøkelsen og vil i dette kapittelet uttrykke eventuelle svakheter ved analysen og gi
informasjon om prinsippene for fortolkningen underveis (Gentikow 2005:54, 55 og 59).

3.1 INTERVJUSTUDIE
«De fleste åpent eksplorerende medieforskere oppdager – eksempelvis gjennom intervjuer –
ikke sjelden overraskende nye aspekter i medieforhold som de på forhånd trodde de visste alt
om» (Gentikow 2005:29). Bruk av kvalitative intervju har gitt meg utrolig mye. Kunnskapen
jeg har opparbeidet meg gjennom å snakke med informantene har både hjulpet meg mye i
studien av dette temaet i tillegg til at det har gjort meg enda sikrere på at dette er et relevant
tema, som fortjener å bli satt på dagsorden. Det aller mest interessante var kanskje i hvor liten
grad journalister og PR-arbeidere selv forholder seg til begrepet pseudobegivenheter i
hverdagen. Selv om flere av journalistene var fullt klar over problemstillingen, var det likevel
andre faktorer som for eksempel hindret publiseringen av dem enn hva jeg på forhånd hadde
forventet i min normative tilnærming til emnet.
Kvalitative intervju er en sentral og viktig metode for å samle inn og analysere data blant
annet knyttet til personers vurderinger og virksomhet (Østbye et. al. 2007:96). Hensikten med
den kvalitative metoden er ikke å produsere objektive data, men fyldige besvarelser som
baserer seg på informantens subjektive erfaringer. Ideelt sett skal datamaterialet bestå av
informantenes egne ord, og det aller mest ettertraktede er uoppfordrede ytringer, slik at
empirien kan gi nye innsikter og erkjennelser. Det er også grunnen til at det anbefales å gjøre
de kvalitative intervjuene ansikt til ansikt eller til nød over telefonen, ettersom detaljene
gjerne forsvinner i intervju via e-post. Gentikow mener at en kvalitativ studie ideelt sett bør
være åpen for at informantene kan artikulere alle de synspunkter de måtte ha, for at det skal
kunne oppdages nye aspekter (Gentikow 2005:45, 48 og 120). Jeg har forsøkt å ha en
utforskende holdning, men under utarbeidingen av temaet for oppgaven er det ingen
hemmelighet at jeg hadde en svært kritisk tilnærming til publisering av pseudobegivenheter i
nyhetsmediene. Etter hvert som arbeidet skred frem og jeg har lært stadig mer om temaet og
fremstilling av nyheter generelt, ble dette synspunktet helt klart endret. Og jeg fikk en mer og
mer åpen og utforskende holdning til saken og de hypotesene som jeg på forhånd hadde ble
ikke innfridd på den måten jeg hadde trodd de ville (Gentikow 2005:39 og 40).
Det er, som Østbye & al. skriver, svært givende, men også krevende, å bruke kvalitative
intervjumetoder, både med tanke på forberedelsene, gjennomføringen og etterarbeidet
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(2007:99). Forarbeidet er spesielt viktig fordi en, til tross for den muligheten senere telefon
eller e-postkorrespondanse gir, bare får ett forsøk til å gjøre hvert enkelt intervju. Derfor er
det viktig at hvert enkelt intervju blir gjennomført så godt det lar seg gjøre og under så gode
forutsetninger som mulig. Slik at det kan gi et så rikt, anvendelig og hensiktsmessig
datamateriell som mulig. Tidsbegrensninger på intervjuene, gitt av informantene, gjorde det
ekstra viktig å prate om hensiktsmessige ting den tiden jeg pratet med dem, som var alt fra en
et kvarter og opp til en time. Det var da viktig å ha en hensiktsmessig intervjuguide og
forsøke å få svar på akkurat de tingene som er relevant for å igjen kunne drøfte disse opp imot
problemstillingen til slutt.

3.2 INTERVJUOBJEKTENE
Det er den ansvarshavende redaktøren som har det strafferettslige ansvaret for innholdet i
nyhetsmediet (Eide 2001:17). Derfor skulle det kanskje være nærliggende å velge redaktører
som intervjuobjekter. Den store betydningen journalister og PR-arbeidere har for hva vi som
publikum blir presentert for i nyhetsmediene gjorde likevel valget av intervjuobjekter
forholdsvis enkelt. Arbeidet med intervjuer tar tid. Og det viste seg også å være en prosess i
seg selv bare det å først få kontakt med de ønskede informantene, avtale intervju,
gjennomføre intervjuene, transkribere de for så å kunne bruke de dataene i studien. I tillegg
prøvde jeg å være ekstra bevisst på å velge informanter som jeg anså som eksperter, eller i
hvert fall som hadde mye erfaring innenfor sitt fagfelt. Ettersom jeg mener det ville gi større
troverdighet frem mot en konklusjon, enn å intervjue mer uerfarne informanter. For som
Gentikow skriver: «Ekspertintervjuer er på en måte sterkere faktaorientert: Man ønsker som
forsker først og fremst å få informasjon om hva en eller et par bestemte aktører vet og tenker
om det undersøkte fenomen, nettopp som faglige eksperter» (2005:143). En diskusjon om
hvem som kan bli betraktet som eksperter og ikke, kunne imidlertid vært interessant.
Bokmålsordbokas definisjonen er i hvert fall svært vag. Ettersom en ekspert omtales som en
fagmann eller en sakkyndig, altså en som er spesialist på et område. Men om man blir
spesialist på et område ved hjelp av å ha 30 år på baken innenfor et bestemt yrke eller en
bestemt bransje, eller om man kan rekke å bli det i løpet av bare et tiår med iherdig jobbing,
står det ingenting om. Jeg valgte imidlertid å intervjue disse PR-arbeiderne:
-

Anders Cappelen (PRforlaget)

-

Otto Ulseth (TotalConsult)

-

Roger Sandum (Gambit Hill+Knowlton/H & K)
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-

Mona Ek (Aschehoug)

-

Informasjonskonsulent (stort forlag).

Og jeg har intervjuet disse journalistene:
-

Dag Fonbæk (VG)

-

Morten Stenberg (NRK)

-

Anine Hallgren (TV 2)

-

Kjersti Nipen (Aftenposten)

Anders Cappelen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har erfaring som
journalist i Aftenposten. Han har vært forlagssjef i Hjemmet/Egmont, PR-rådgiver i Woldsdal
& Partnere/JKL og PR-ansvarlig i Trace Tracker. Cappelen jobber i dag som PR-rådgiver,
medietrener, foredragsholder og kursleder. Han er en av Norges fremste eksperter på kilders
presseetiske rettigheter og har hatt en rekke klagesaker i Pressens Faglige Utvalg (PFU) på
vegne av klienter som har vært utsatt for maktmisbruk av pressen (Cappelen 2012).
Otto Ulseth har examen artium og har jobbet både som journalist, fotballtrener og forfatter.
Han har skrevet flere bøker og jobbet som sportsjournalist og sportsredaktør i Adresseavisen
og som journalist i Arbeider-Avisa, Dagbladet og NRK. I 2003 var han assistenttrener for
Tromsø og fra 2004 til 2005 lagets hovedtrener. I 2007 og frem til 2008 jobbet Ulseth med
Egil Olsen (Drillo) på det irakiske herrelandslaget og fra midt i sesongen 2010 til 2011 og
frem til våren 2012, var han ansatt i Norges Skiforbund som pressekontakt for herrelandslaget
og blant annet Petter Northug. I dag jobber Ulseth som PR-rådgiver i konsulentfirmaet
TotalConsult i Trondheim.
Roger Sandum er utdannet fotograf ved Strømmen videregående skole og har tatt ex.phil.
Sandum jobbet som fotograf og journalist i Romerikes Blad, før han i 2000 ble ansatt i SV
som pressesekretær i SVs stortingsgruppe. Etter en stund ble han personlig rådgiver og senere
statssekretær for Kristin Halvorsen, og i perioden 2005-2009 jobbet han som statssekretær i
Finansdepartementet.

Fra

2009

og

frem

til

2012

var

han

statssekretær

i

Kunnskapsdepartementet og i dag jobber Roger Sandum som rådgiver i konsulentbyrået
Gambit Hill+Knowlton i Oslo (Gambit.no).
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Dag Fonbæk er journalist og har jobbet to år i lokalaviser i Oslo, åtte år i Aftenposten og 22 år
i VG. 19 av disse årene jobbet han som all-round journalist og de siste 13 årene har han vært
reisejournalist. Fonbæk er utdannet cand.mag. med fagene sosiologi, kriminologi og
journalistikk. I tillegg har han markedsføringsledelses-utdanning fra BI. I dag jobber Fonbæk
som reisejournalist i VG.
Morten Stenberg har mellomfag i markedsføring fra BI og har gått et AFF mentorprogram for
toppledere. Sin karriere som journalist startet han i 1984. Da jobbet Stenberg først som
sportsjournalist for Oppland arbeiderblad i to år og siden som sportsjournalist for Hamar
arbeiderblad i fem år. Fra 1991-1996 var Morten Stenberg journalist i VG i Oslo og på
Lillehammer. Fra 1996 til 2007 jobbet han som journalist/redaktør i NRK nyhetsdivisjonen,
bare med ett avbrekk fra 1998-1999 da han jobbet som internettredaktør/assisterende
informasjonssjef i Norsk Tipping. Fra 2007 til 2009 var Stenberg ansvarlig redaktør i
Østlendingen og siden den gang har han jobbet som journalist/redaktør/vaktsjef hos NRK,
men er kanskje mest kjent som sportsreporter.
Mona Ek har hovedfag i litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen. Fra 1999-2002 jobbet
hun som nettjournalist hos Yamoco. Derifra gikk hun direkte inn i jobben som bokansvarlig
hos Tanum og fra 2006 til 2007 jobbet hun som produktsjef skjønnlitteratur hos Aschehoug.
Etter dette gikk hun inn i en stilling som markedsansvarlig innen skjønnlitteratur og
dokumentar og i 2012 tok Mona Ek tok over jobben som kommunikasjonsansvarlig i
Aschehoug litteratur.
Informasjonskonsulenten fra et stort forlag (anonym) har cand.mag. med fagene spansk,
nordisk og engelsk, i tillegg til utdannelse innen administrasjon og ledelse på BI og
informasjonsutdanning fra Westerdahl. Vedkommende har tidligere jobbet som lærer,
journalist og redaktør andre steder.
Anine Hallgren har journalistutdanning fra Høgskolen i Bodø og bachelor i statsvitenskap fra
Universitetet i Bergen. Hun har vært innom NRK og Studentradioen i Bergen, men har siden
2006 jobbet som reporter i TV 2 hvor hun både har vært innom Nyhetene innenriks i Bergen
og Oslo og TV 2 Nyhetskanalen. I dag jobber Anine Hallgren i samfunnsavdelingen på
Nyhetene i Oslo.
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Kjersti Nipen har hovedfag i filmvitenskap og cand.mag. med fagene film, litteratur og
medievitenskap fra NTNU. Nipen jobbet som frivillig i studentavisen Under Dusken fra
1999-2001 og i perioder mellom 1997 og 2001 som frilans/sommervikar i Demokraten i
Fredrikstad. Fra 2002-2010 jobbet Kjersti i kulturavdelingen i Adresseavisen i Trondheim, og
siden våren 2010 har hun jobbet i Kulturavdelingen i Aftenposten.

3.3 UTFORMING AV INTERVJUGUIDE
For å få mest mulig ut av intervjuene, og for å både motta informasjon om ting jeg på forhånd
lurte på, men også for å kunne få innspill og bli presentert for nye aspekter ved temaet for
studien og problemstillingen, så jeg det som hensiktsmessig å benytte meg av semistrukturerte
intervju. Som Østbye & al. skriver kjennetegnes de semistrukturerte intervjuene av at temaene
for intervjuet er definert på forhånd, ofte i en intervjuguide. Den store fordelen med denne
intervjuformen er at den gir stor fleksibilitet og rom for å forfølge innspill og stille
oppfølgingsspørsmål (Østbye et. al. 2007:100). Ulempen er imidlertid at en og samme person
neppe vil kunne svare nøyaktig det samme i et åpent intervju med samme intervjuguide med
en ukes mellomrom (Gentikow 2005:58). De frie svarmulighetene kan derfor lett sies å
utfordre troverdigheten i kvalitative studier som denne. Men det er samtidig viktig å merke
seg at en tett dialogisk kontakt mellom forsker og informant av mange ansees som den
kvalitative forskningsmetodens kanskje aller viktigste styrke. For denne typen dialog, som
belager seg på oppfølging av spørsmål, kan gi et svært rikt datamaterial (Gentikow 2005:97).
Jeg utarbeidet på forhånd en intervjuguide for PR-arbeiderne jeg skulle intervjue og en
intervjuguide for journalistene jeg skulle intervjue. Disse to intervjuguidene tok for seg de
samme temaene/spørsmålene innenfor publiseringen av pseudobegivenheter bare rettet mot
informantens yrke, altså enten journalist eller PR-arbeider. For å kunne få de ulike
informantenes svar på de samme spørsmålene, og får å kunne sammenligne journalisters og
PR-arbeideres synspunkter på noen måte, så jeg dette som en hensiktsmessig måte å gjøre det
på. Det ble imidlertid variasjoner i intervjuene utover dette alt ettersom hva hvert enkelt
intervjuobjekt svarte mest utfyllende på, og hvilke oppfølgingsspørsmål jeg derfor valgte å
stille den enkelte informant. Slik fikk jeg også ytterligere kunnskap om hvilke aspekter hver
enkelt informant så som hensiktsmessig rundt temaet: publisering av pseudobegivenheter i
nyhetsmediene. Mange av informantene spurte jeg også til slutt om de selv hadde noe de ville
legge til rundt temaet. Og det var interessant å se at selv om de fleste svarte nei på dette
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spørsmålet med en gang, fikk jeg også mye informasjon ut av denne siste delen av
intervjuene. Noe som også viser at det er et tema som engasjerer.

3.4 GJENNOMFØRING AV INTERVJU
For å få tak i de intervjuobjektene jeg ønsket ble det en del e-postkorrespondanse. Selv om jeg
opplevde alle intervjuobjektene som overraskende positive når jeg først møtte de, var det en
baug å få tak i flere av dem. I travle hverdager kan e-poster lett bli glemt, men litt
utålmodighet i bagasjen hjalp meg mye og ved å sende en ekstra e-post til noen av
informantene var sted og tidspunkt for intervjuet fort i boks. Noen intervjuobjekter som jeg
gjerne ville ha intervjuet om temaet svarte imidlertid nei enten på grunn av at de var travelt
opptatt eller selv mente at de ikke hadde noe å komme med rundt temaet. Noen av de som
takket nei henviste meg til andre mulige intervjuobjekter, mens andre igjen ikke så seg råd til
å kunne bruke mer tid på saken. Å få fatt i PR-arbeidere viste seg å være noe enklere enn å få
fatt i journalister. Det kan være flere og ulike årsaker til dette, men blant annet tidspresset
journalister har viste seg å være en avgjørende faktor. Samtidig har jo gjerne PR-arbeidere en
lettere innfallsvinkel til temaet pseudobegivenheter fordi de ikke er forventet å følge de
samme etiske retningslinjene, som det journalister er. Og en normativ tilnærming til
presseetiske retningslinjene utfordrer jo også publiseringen av slike planlagte arrangementer,
noe som kan gjøre pseudobegivenheter til et ømtålig tema. Jeg forsøkte å skaffe tilveie
journalister som informanter både gjennom å kontakte redaktører i de ulike redaksjonene,
med den hensikt å la de som kjenner journalistene godt kunne velge en aktuell og erfaren
kandidat, og ved å ta direktekontakt med journalister. Begge deler viste seg å gi både
vellykkede og mislykkede forsøk på å få kontakt med ideelle intervjuobjekter. Intervjuene ble
gjennomført i mars, april og mai 2013. Det negative med dette var at de ble gjort litt på
tampen av studien, mens det positive var at datamaterialet som intervjuene gav kunne anses
som «ferskt» i det oppgaven ble levert i juni 2013. Svarene fra intervjuobjektene hadde jo
derfor fortsatt stor grad av gyldighet i det studien ble ferdigstilt og var ikke så gamle som de
fort kunne ha vært om jeg foretok intervjuene for eksempel i løpet av høsten 2012. Alle
informantene lot meg, på forespørsel, ta opp intervjuene på bånd og alle intervjuene er blitt
transkribert.

3.4.1 INTERVJUSITUASJONEN
Intervjuene startet med at jeg gikk igjennom hva som var formålet med intervjuet og
begrunnelsen for hvorfor akkurat vedkommende var kontaktet for dette formål. Jeg bekreftet
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deretter tiden for intervjuet, spurte om tillatelse til å ta lydopptak og informerte om at
intervjuobjektet kunne få sitatsjekk i ettertid hvis vedkommende ønsket det. De fleste
informantene ønsket dette, bortsett fra en som takket nei og to andre som heller ønsket å få
lese oppgaven i ettertid. Selv om ikke alle intervjuobjektene så det som nødvendig med
sitatsjekk valgte jeg likevel å gi alle intervjuobjektene det i ettertid. En av intervjuobjektene
ønsket i tillegg i forkant av intervjuet å bli anonymisert, men sa at vedkommende ville se det
an etter sitatsjekken. Dette tillot jeg. Intervjuobjektet bestemte seg etter sitatsjekken for å
være anonym.
Ideelt sett skulle alle intervjuene ha blitt tatt ansikt til ansikt, men på grunn av ulike
hindringer på veien var dette vanskelig å få til. For eksempel bor og jobber Otto Ulseth i
Trondheim og ble derfor intervjuet på Skype (som jo er så nære man kan komme et virkelig
møte via datamaskin ettersom man både kan se og høre den man snakker med). Ett av
intervjuene ble tatt på telefon og ett på e-post. De resterende intervjuene ble gjennomført
ansikt til ansikt. For å få et best mulig utgangspunkt for intervjusituasjonen anbefaler
Gentikow å gjøre intervjuene en plass der informanten kan føle seg «hjemme». Det kan være i
nøytrale omgivelser, eller så gjelder det gjerne å finne en plass som har den nødvendige roen
(2005:44). For å gjøre intervjuobjektene så komfortable med situasjonen som mulig hadde jeg
på forhånd bestemt meg for å la intervjuobjektene selv få bestemme sted, og i stor grad også
tidspunkt, for intervjuet. Dette med sted ble gjennomført og alle informantene foreslo også å
møtes i deres egne lokaler, noe som jeg anså som ideelt også for min egen del ettersom det er
lokaler intervjuobjektet er kjent og komfortabel med. Intervjuet med Anine Hallgren skulle
imidlertid gjennomføres på åpningsdagen av Arbeiderpartiets landsmøte 2013 og på grunn av
hektiske timer for henne ble derfor dette intervjuet flyttet fra TV 2s lokaler i Karl Johan til
Oslos Kongresshus hvor landsmøtet fant sted. Å gi intervjuobjektene frie rammer for når
intervjuene skulle gjennomføres viste seg å være noe mer utfordrende ettersom jeg hadde ett
visst tidspress på meg i mitt arbeide, samtidig som intervjuobjektene var svært travle og
opptatte på sin kant. Men jeg føler likevel at jeg fant greie løsninger for dette og forsøkte å
tilpasse meg ønsker fra informantene så godt det lot seg gjøre.
Temaet for studien, og derfor også det overordnede temaet for intervjuene, var fra min side et
utløp for skepsis overfor publiseringen av pseudobegivenheter i nyhetsmediene og kom ikke
som noe direkte tilløp til en aktuell eller offentlig debatt. Dette har skapt utfordringer
underveis, ettersom det er et tema få kjenner til eller forholder seg til. Men noe av det som
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gjør dette temaet så interessant er jo nettopp at dette emnet ikke blir debattert i offentligheten.
Når har vi vel hørt noen offentlig debatt om hvilke faktorer som påvirker publiseringen av
pseudobegivenheter, eller det at publikum sjelden blir informert eksplisitt om hvem som står
bak de arrangerte begivenhetene som vi blir presentert for i nyhetsmediene? Om det er noen
man skulle forventet at forholder seg til begrepet pseudobegivenheter så er det jo nettopp
journalister og PR-arbeidere. Men ved flere anledninger var det jo også under
intervjusituasjonene et tema bare å få en felles forståelse for hva begrepet pseudobegivenheter
innebærer. Dette ville selvfølgelig ikke vært aktuelt om jeg hadde tatt for meg et tema eller
begrep som de aller fleste kjenner til.
Jeg ønsket å få så mye informasjon ut av intervjuene som mulig. Likevel har det variert i stor
grad hvor mye hver enkelt informant har hatt å si om saken, eller i det minste hvor mye hver
enkelt har hatt tid til å si om saken. Intervjuene har hatt lengde på alt fra et kvarter og opp til
en time. Noen snakket naturligvis masse og veldig fort, mens andre igjen snakket saktere.
Bare noen veldig få måtte «dras» videre i intervjuet med mange oppfølgingsspørsmål, mens
andre i stor grad pratet fritt og utfyllende på spørsmålene og om temaet. Da gjaldt det bare for
meg å prøve å holde fokus på det som var aktuelt for problemstillingen og for
forskningsspørsmålene. Intervjusituasjonen som kvalitative dybdeintervju gir meg som
forsker mulighet til å motta informasjon jeg ikke ville fått på noen annen måte. For å få
intervjuobjektene til å snakke så «rett fra levra» som mulig var det derfor også viktig for meg
å opprette et tillitsforhold til informantene. Forholdet mellom meg som student og
informantene som erfarne yrkesutøvere gir i utgangspunktet en naturlig skjevfordeling. Både
PR-arbeidere og journalister er jo godt vant til intervjusituasjoner og kan slik lett prate rundt
en som fersk forsker om vedkommende ønsker det. Dette synes jeg likevel at jeg i
overraskende liten grad opplevde. Men for at intervjuobjektene skulle i så stor grad som
mulig se på meg som likeverdig under intervjuene var jeg opptatt av å sette meg godt inn i
temaet på forhånd (Østbye et. al. 2007:101). Og jeg merket også at jeg fikk mer «respekt»
underveis i intervjuene ved å stille oppfølgingsspørsmål som viste at jeg visste hva jeg
snakket om.
For at intervjuobjektene skulle ha så like forutsetninger som mulig for å svare var jeg opptatt
av å ikke informere for mye om spørsmålene jeg ville stille underveis, på forhånd. Og jeg
presenterte i e-posten, som jeg sendte de ulike intervjuobjektene, derfor først og fremst temaet
på oppgaven. Det gjorde det imidlertid noe vanskeligere for informantene å komme på
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konkrete eksempler underveis i intervjuene, men jeg fikk likevel flere slike slik som jeg hadde
håpet på. Jeg hadde alltid intervjuguiden foran meg og hoppet mellom spørsmålene i ulik
rekkefølge alt ettersom hva som ble naturlig ut ifra hvilken retning samtalen tok. Hos noen
intervjuobjekter ble det naturlig å stille mange oppfølgingsspørsmål rundt et spesielt punkt,
mens det hos andre intervjuobjekter ble lagt vekt på å stille oppfølgingsspørsmål rundt andre
punkt. Jeg noterte underveis de punktene jeg anså som spesielt viktige av det informanten
kunne fortelle. Men siden jeg gjorde lydopptak fungerte disse notatene bare som et tillegg. På
grunn av det yrket informantene har og evnen de har til å ordlegge seg var det også et mål å
være kritisk. Samtidig som jeg var opptatt av å ikke la dette påvirke samtalene for mye da jeg
ønsket å få frem informantens holdninger og synspunkter om saken.

3.4.2 METODISKE UTFORDRINGER
Jeg har støtt på mange ulike utfordringer på veien til å ferdigstille denne masteroppgaven.
Først og fremst har det vist seg å være et langt vanskeligere tema enn jeg i utgangspunktet
hadde forestilt meg. Til tross for at det i teorien finnes klare skillelinjer mellom
pseudobegivenheter og andre hendelsesnyheter har det vært en stor utfordring å finne skillene
og jobbe med disse i forskningssammenheng. At det tilsynelatende bare er fantasien som
setter en stopper for hvilken form pseudobegivenheter kan ta gjør det i tillegg ekstra
utfordrende å skille de to. PR-fremstøt kan ta mange ulike og gjerne ugjenkjennelige
vendinger. Mange profesjonelle kilder eller andre aktører med intensjon om å påvirke, blir
aldri oppgitt som kilde. Det er derfor ofte vanskelig å vite hvem som står bak nyhetssaker, og
som Boorstin uttrykker er motivet bak en nyhetssak vesentlig informasjon. Selv om begrepet
kan tolkes på ulike måter, og selv om det også er blitt diskutert om det i det hele tatt er noe
som kan kalles pseudobegivenheter på grunn av de uklare skillelinjene mellom disse og andre
begivenheter har jeg i denne oppgaven valgt å ta utgangspunkt i at det er et relevant begrep.
Gjennom eksemplene jeg har brukt i oppgaven viser jeg jo også at det er noe som klart kan
kategoriseres som pseudobegivenheter. At noe kan kalles gråhvitt er jo ikke en indikasjon på
at det ikke er noe som kan kalles grått og noe som kan kalles hvitt. At det finnes nyanser i
fargespekteret, på samme måte som det finnes nyanser i betegnelsen av pseudobegivenheter,
utelukker jo ikke at det ene eller andre også finnes i ensfarget form. Eller med klare
hentydninger til å være det ene eller det andre. Så til tross for at det er ulike aspekter ved
betydningen begrepet har, har jeg valgt å bygge oppgaven på en forutsetning om at
pseudobegivenheter er et fruktbart begrep for et fenomen i journalistikk og PR, og at slike
«syntetiske hendelser» har betydning både for profesjonelle kilder, journalister og publikum.
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«En følge av den makt nyhetsinstitusjonen har, er at nærings- og organisasjonsliv, politikk og
forvaltning, må lære seg journalistikkens språk, sjangere, formater og nyhetsverdier» (Allern
& Bodahl-Johansen 2000). Problemet med å skille pseudobegivenheter fra andre begivenheter
i dag skyldes gjerne den utstrakte bruken av «medievridning» i samfunnet. Saker blir
presentert og lagt fram for å lett kunne gjengis av mediene og bli en aktuell nyhetssak. Ikke
bare PR-arbeidere, men blant annet også politikere har i stor grad latt seg «medialisere» ved å
tilegne seg kunnskap om hvordan de best mulig kan nå ut til mediene med sine budskap ved
bruk av blant annet korte og konsise utsagn, noe som passer inn i medienes språkbruk.
Følelsesmessige utbrudd og sterke ord fra opposisjonen har også vist seg å være en spesiell
«vinner» i nyhetsmediene. Kritikk, provokasjon og angrep på viktige virksomheter og
innflytelsesrike personer blir gjerne omtalt i pressen (Cappelen 2012:302). Den beste måten å
forske på dette temaet kom jeg fram til at var å gjøre kvalitative intervju med et utvalg
journalister og PR-rådgivere, hvor jeg fokuserte på deres holdninger og praksis til
publiseringen av pseudobegivenheter for å kunne finne ut hvilke faktorer som påvirker
publiseringen av dette i nyhetsmediene. Det er, som tidligere nevnt, verdt å nevne at
forskertradisjonen kvalitativ metode byr på store utfordringer på grunn av at fortolkning er
uunngåelig, og jeg som forsker vil derfor ikke kunne tolke svarene jeg finner objektivt.
Menneskets handlinger er heller ikke på noen måte mekanisk regelbundet, som Gentikow
skriver (2005:23 og 24). Derfor er det også viktig å bemerke at informantene, både når det
gjelder journalister og PR-rådgivere, ikke kan forstås som homogene grupper. For til tross for
at spesielt de forskjellige redaksjonene lett settes i bås, og har ulike og spesifiserte
merkelapper påklistret, vil det selvfølgelig også her være store individuelle forskjeller i
praksisen og holdningen til publisering av pseudobegivenheter. Det har jeg også fått erfare
under intervjuene og de informantene jeg har valgt ut er også valgt med tanke på å få nettopp
flere ulike synspunkter. Valget falt på mer erfarne intervjuobjekter ettersom disse har bedre
forutsetninger for å vite mer om bransjen som sådan enn helt ferske PR-rådgivere og
journalister. Og for å finne svare på problemstillingen min har intervjuene naturligvis hatt en
sentral plass.
Ifølge Gentikow vil forskningssamtalen i beste fall utvikle seg til å bli: «… en dialog mellom
tilsynelatende likestilte parter» (2005:50). Det som kan hindre en slik optimal
intervjusituasjon er, ifølge Gentikow, imidlertid basert på svakheter i forskerens opptreden.
Det kan skje ved at forskeren ikke «anerkjenner» informanten, eller ved at forskeren i for liten
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grad tar informanten på alvor og verdsetter vedkommende som «eier» av ettertraktet
informasjon (ibid). Som jeg allerede har vært inne på har ikke dette vært en problemstilling
for meg, ettersom det heller er det motsatte som har vært en problemstilling i arbeidet med
intervjuene. Min status som student kunne potensielt ha ført til at jeg ikke ble tatt på alvor av
informantene. Likevel opplevde jeg at intervjuobjektene, til tross for deres travle hverdager og
ubalansen i «status» mellom meg og dem, var svært interessert i å prate med meg og at jeg ble
tatt på alvor. Som en av mine informanter påpekte, i en litt annen kontekst men dog, kan vel
dette også begrunnes ut ifra psykologien. For med mindre det er direkte kritikk vi retter mot
noen ligger det vel også i menneskets natur å like at folk er interessert i å høre hva vi har å si.
Vi nyter gjerne å få folks anerkjennelse.
Å komme frem til en god forståelse av begrepet og virkelig gjøre meg til en relevant «viter»
av pseudobegivenheter og graden av regi nyheter har, har tatt lenger tid enn jeg trodde. Noe
som har vært uheldig med tanke på innspurten. Jeg har vært gjennom stadige oppdateringer
og større endringer av innledningen og teoridelen for å gi et best mulig utgangspunkt og en
mest mulig naturlig kobling mellom teori, metode og analyse. Men jo mer jeg lærte desto mer
foreldet ble det jeg hadde skrevet. Dette måtte derfor kontinuerlig fornyes og omskrives. Jeg
så underveis også at jeg ikke hadde gjort det enkelt for meg selv med hensyn til valg av tema.
Ettersom dette er et fenomen ytterst få utenfor fagkretsen har noe forhold til, og at jeg derfor
hadde små muligheter til å konferere detaljer rundt emnet med folk jeg omgikk til daglig
underveis i arbeidet.
Det sies at å jobbe med en masteroppgave er en prosess. Og om jeg ikke skjønte helt
betydningen av dette før jeg startet har jeg i hvert fall virkelig fått erfare det underveis. Jeg
har erfart at jeg som forsker, som Østbye & al. (2007) skriver, utvikler min forståelse over tid.
Ting endrer seg stadig på grunn av at forståelsen for temaet utvider seg og jo mer du lærer og
leser, jo mindre tror du at du vet og jo mer omfattende blir temaet. Innfallsvinkelen og
problemstillingen har derfor også endret karakter underveis. Uavhengig av resultatet på denne
masteroppgaven vet jeg med meg selv at jeg har lært utrolig masse dette året og ikke minst
har jeg fått et helt annet og utvidet syn på nyhetsmediene og spranget mellom virkelighet og
medievirkelighet. Som student er det en utfordring å finne den optimale fremgangsmåten på
masterstudien på forhånd, og på grunn av mangel på erfaring som forsker er det vanskelig å
anslå på forhånd hvorvidt man har kommet frem til den mest egnede fremgangsmåten. Da er
det, som Gentikow skriver, imidlertid viktig å ikke glemme at om man oppdager underveis at
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fremgangsmåten ikke er den ideelle er det likevel viktig å ikke forkaste datamaterialet
ettersom datamaterialet har verdi så lenge det vurderes kritisk (Gentikow 2005:44).
Til tross for den nære kontakten mange PR-arbeidere og journalister nødvendigvis har til
fenomenet pseudobegivenheter, har det likevel vært vanskelig å fokusere samtalene under
intervjuene bare på dette emnet ettersom verken PR-arbeidere eller journalister flest forholder
seg til begrepet pseudobegivenheter i hverdagen. Dette kan ha sine naturlige årsaker i at PRarbeidere ikke har noen grunn til å navngi eller karakterisere sine ulike typer innsalgssaker til
pressen. Mens journalister på sin side alltid vil være på jakt etter nyheter og har mange flere
vurderinger å ta utover hvor vidt en sak er en pseudobegivenhet eller ikke.
Datamaterialet får selvfølgelig ulik karakter avhengig av hvilke valg man tar som forsker, noe
som igjen må tas ytterligere hensyn til i fortolkningen av resultatene: «slik at man ikke
konkluderer generelt, men spesifikt i forhold til hvilke informanter man har brukt» (Gentikow
2005:80). Man er nødvendigvis nødt til å gjøre subjektive vurderinger underveis å velge
hvilke utsagn og fortolkninger som er verdt å nevne og bruke i analysen, og ikke. Dette har
også vært en utfordring for meg for som Gentikow skriver må jo ikke visse data
undervurderes og underslås og andre: «vektlegges så sterkt at det gir et ensidig bilde av
fenomenet (som gjerne bekrefter forskerens antagelser)» (Gentikow 2005:57 og 58). Samtidig
som man selvfølgelig heller ikke må: «satse på å produsere unødvendig uklare eller diffuse
analyser» (Gentikow 2005:139). Jeg har gjort så godt jeg kan i forsøket på å balansere disse to
aspektene i analysen min.
Som jeg så vidt har nevnt har jeg valgt å intervjue PR-arbeidere med svært ulik bakgrunn og
journalister med bakgrunn fra ulike retninger innenfor journalistikken. Man kan kanskje mene
at det beste ville vært å velge mer like intervjuobjekter og ha en problemstilling rettet mot
publiseringen av pseudobegivenheter innenfor én bestemt type nyhetsjournalistikk som for
eksempel kultur. Men dette har jeg altså ikke valgt fordi jeg ønsket å få frem det mangfoldet
som finnes av ulike typer pseudobegivenheter innenfor ulike nyhetsredaksjoner og retninger.
Det kan også stilles spørsmålstegn til valg av type intervju. Selv har jeg jo valgt
dybdeintervjuer, fremfor for eksempel fokusgrupper, fordi jeg har vært interessert i
enkeltpersoners personlige meninger om saken. Så muligheten til å intervjue flere journalister
eller PR-arbeidere ved bruk av for eksempel fokusgruppe har vært uaktuelt. Det ville vært
svært utfordrende å få samlet flere travle informanter samtidig. Men først og fremst har jeg
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ikke valgt denne intervjuformen fordi jeg ikke har vært interessert i at intervjuobjektet skal la
seg føre av andre intervjuobjekters tanker og meninger der og da. I utgangspunktet kan jo
publisering av pseudobegivenheter (kanskje spesielt for journalister) være et ømtålig tema.
Ettersom det å ikke publisere dem er mer en normativ enn en deskriptiv føring. De ærligste
svarene hadde jeg derfor forventet å få flere av gjennom enkeltintervju, fremfor bruk av
fokusgrupper.

3.5 TRANSKRIBERING
Jeg tok alle intervjuene opp på bånd og transkriberte hvert enkelt intervju umiddelbart etter at
intervjuet var gjennomført. Å gjøre opptak av intervjuene og transkribere de i ettertid var
hensiktsmessig og helt vesentlig for å kunne bruke datamaterialet i analysen. For bare slik
kunne jeg beholde alle meningsytringene. Hadde jeg bare notert underveis i intervjuene ville
mye viktig informasjon og uttalelser uten tvil ha gått til spille. Ved å gjøre opptak av
intervjusituasjonen gir mann dessuten også andre forskere muligheten til å gå gjennom det
samme datamaterialet for å se hva de kommer frem til (Silverman 2005:184).
Transkriberingen av intervjuene ble gjort like etter at hvert intervju var gjennomført. Dette
gav meg også en oppfriskning og grundig gjennomgang av intervjuene. Transkriberingen
gjorde også at jeg ble bedre «kjent» med samtalen og fikk muligheten til å legge merke til
formuleringer som jeg kanskje ikke tenkte nøye over under intervjuet. Gjennomgangen var
også betydningsfull ved at den gav meg muligheten til å merke meg hvordan jeg selv
opptrådte under intervjuene, og hvilke forandringer jeg ville foreta før neste intervju for å
optimalisere intervjusituasjonen.
Jeg var noe i tvil hvordan jeg skulle velge å gjengi intervjusituasjonene rent skriftlig i studien.
Mange av utsagnene fra mine intervjuobjekter var relativt lite bastante i intervjusituasjonen og
derfor synes jeg det var problematisk å skrive de for mye om ettersom jeg mener det vil kunne
endre meningsinnholdet i og med at intervjuobjektet lett kan bli tillagt sterkere meninger enn
han eller hun i utgangspunktet hadde eller har. Valget av bruk av forholdsvis «muntlig» uttale
ved gjengivelse av utsagn fra intervjuobjektene velger jeg også å begrunne med at dette tross
alt er forskning og ikke journalistikk, og at jeg derfor heller ikke er avhengig av de «beste»
eller mest kortfattede formuleringene. Som nevnt tidligere fikk imidlertid alle mine
intervjuobjekter tilsendt sitatsjekk og Anine Hallgren og informasjonskonsulenten fra det
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store forlaget kom med tilbakemeldinger på endringer i sitatene som de ønsket at jeg skulle ta
til etterretning og det har jeg også gjort.

3.5.1 METODENS TROVERDIGHET, BEKREFTBARHET OG
OVERFØRBARHET
Hvor gjeldende resultatene av en analyse er bedømmes ut ifra dens validitet, reliabilitet og
analytiske kompleksitet (Gentikow 2005:63). Eller det som Thagaard, innenfor den kvalitative
forskertradisjonen, kaller troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet (Thagaard, 2002). På
grunn av at valgmulighetene er så store, og fremgangsmåten forholdsvis fri innenfor kvalitativ
metode, er det uenigheter om hvorvidt disse begrepene er relevante innenfor denne
forskertradisjonen. I motsetning til kvantitativ metode er ikke meningen med kvalitativ
metode bare å kunne fastslå i hvilken grad en problemstilling og et funn er representativt og
overførbart. Hensikten kan også være: «å oppnå forståelse av dynamikkene som fins i
konteksten som studeres» (Østbye et. al. 2007:118). Men jeg vil føye meg inn i rekken av de
som mener at begrepene troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet har en vesentlig og
naturlig plass også her til tross for de utfordringene metoden skaper. Jeg vil nå ta for meg
disse begrepene og knytte de opp mot min studie.
For at analysen skal være, og fremstå som, troverdig er det viktig at man måler det man har til
hensikt å måle. Altså vil en bedømmelse av troverdigheten basere seg på om dataene og
analysen man bruker for å besvare problemstillingen er hensiktsmessig (Østbye et. al.
2007:25). For å besvare hvilke faktorer som påvirker publiseringen av pseudobegivenheter i
nyhetsmediene har jeg valgt å gå for en kvalitativ tilnærming. Dette på grunn av at en
kvantitativ metode, i form av for eksempel en spørreundersøkelse med ja og nei spørsmål,
ikke ville gitt meg de nyansene jeg har vært avhengig av og interessert i å finne. Det er
spesielt viktig å vurdere hvor vidt intervjusituasjonene har vært tilstrekkelig gode. Jeg har
allerede drøftet dette noe, men vil også legge til at i motsetning til andre og større
forskningsprosjekter blir få studentoppgaver publisert og presentert for offentligheten utover
det å bli publisert på Universitetets hjemmesider, og det er jo informantene også klar over.
Verdien av arbeidet kan derfor lett bli ansett som lav og interessen for å stille opp til intervju
likeså. Når det er sagt vil jeg likevel bemerke at jeg synes intervjuobjektene mine har vært
overraskende positive og interessert i å stille til intervju, selv om det også har gått utover
deres travle arbeidsdager. Som forsker har jeg prøvd å være ekstra oppmerksom på mine egne
påvirkningsmuligheter i forbindelse med intervjuene, og forsøkt så godt jeg kan å fremstå som
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objektiv. Ettersom det er disse to aspektene (mangel på objektivitet og distanse) som oftest
blir brukt som argument mot at kvalitativ metode kan produsere valide eller troverdige data
(Gentikow 2005:48). For å få så troverdige data som mulig gjorde jeg lydopptak av alle
intervjuene og transkriberte de like etter intervjuene var gjennomført, da jeg enda hadde de
friskt i minne.
Forskning kan fort mistenkes for å gi de svarene forskeren selv ønsker å finne, ettersom
kriteriene eller variablene for å finne svar også blir valgt av forskeren selv. For at forskningen
skal kunne ha bekreftbarhet er det imidlertid viktig at de funnene jeg som forsker finner ikke
er mine egne subjektive meninger, men et resultat av selve forskningen (Thagaard 2002). Det
er imidlertid viktig å legge til at forskningsresultatene fra en kvalitativ metode vanskelig kan
innfri sannhetskravet fordi intervjuene, og dermed datamaterialet, bygger på vurderinger og
tolkninger og ikke rene fakta. «Undersøkelser «under naturlige betingelser» vil uansett aldri
kunne gi et helt korrekt bilde av virkeligheten, nettopp fordi de er undersøkelser, og som
undersøkelser er også studier under de mest naturlige forhold kunstige situasjoner» (Gentikow
2005:43 og 44). For å etterstrebe å kunne innfri kravet om bekreftbarhet har det vært viktig
for meg å ha en kritisk innfallsvinkel i vurderingen av det datamaterialet jeg har samlet inn.
Ved å stille like eller tilsvarende spørsmål til de ulike intervjuobjektene mine har jeg også hatt
flere til å avkrefte eller bekrefte ulike funn.
Overførbarhet, eller det som Gentikow innenfor den kvalitative metoden kaller analytisk
kompleksitet, kan oppnås på et deskriptivt nivå ved at ulike personers synspunkter på et
fenomen blir registrert og satt sammen til et nyansert og mer allment bilde (Gentikow 2005).
Gentikow oppfordrer samtidig sterkt til å avgrense analysen både tematisk og med tanke på
antall informanter ettersom dybde er viktigere enn bredde når det gjelder kvalitative studier.
Innenfor den kvalitative forskertradisjonen er det også ofte færre personer som skal til for å
skape et ganske fullstendig bilde av ulike reaksjonsmønster, med hensyn til fenomenet som
studeres, enn det man gjerne tror (Gentikow 2005:36 og 62). Et utvalg på ni kan derfor sies å
være stort nok til å gi svar på hvilke faktorer som påvirker publiseringen av
pseudobegivenheter i nyhetsmediene. Intervjuobjektene er jo heller ikke valgt ut tilfeldig,
men er et strategisk utvalg gjort av meg. Og jeg har valgt svært ulike intervjuobjekter med
tanke på erfaringsområder, for å kunne vise omfanget av pseudobegivenheter innenfor ulike
retninger i journalistikken.

47

4 PROFESJONELLE KILDERS
METODER
Dette kapittelet vil, basert på intervjumaterialet, gå inn på og drøfte ulike metoder
profesjonelle kilder bruker og kan bruke for å få mediedekning av en arrangert begivenhet.
Dette kan være, som jeg her vil komme inn på, alt fra valg av nyhetsmedium til å tilby den
arrangerte

begivenheten

eksklusivt.

Hvilke

faktorer

som

hindrer

publisering

av

pseudobegivenheter vil jeg også komme inn på i analysedelen. Ut ifra svarene jeg får på de
ovennevnte temaene vil jeg også søke å finne svar på hvilke nyhetsverdier som ser ut til å
avgjøre om journalisten velger å publisere pseudobegivenheter i nyhetsmediene. Journalistene
har både lærebokdefinisjon på nyhetsverdier, de tradisjonelle nyhetsverdiene og de
kommersielle nyhetsverdiene å ta hensyn til i sin nyhetsvurdering, men dette er ikke alt. De
presseetiske retningslinjene er også til for å brukes. Jeg har derfor også sett det som
hensiktsmessig å dra inn presseetiske retningslinjer der det har føltes naturlig eller vært
aktuelt. Jeg vil komme til å trekke inn noe teori også i dette kapittelet, men først og fremst har
jeg valgt å legge stor vekt på meningsytringene. Utgangspunktet for valg av temaer i dette
analysekapittelet har vært en målsetning om å kunne belyse forskningsspørsmålene – og til
slutt kunne besvare hovedproblemstillingen.

4.1 HVORDAN FÅ «SOLGT» INN SAKER TIL PRESSEN?
PR-nyheter kan i prinsippet skapes uten hjelp fra profesjonelle kilder, men små ressurser gir
store utfordringer ettersom den type informasjonssubsidiering er tidkrevende og derfor dyrt
arbeid. Aktører med hjelp fra profesjonelle kilder stiller derfor mye sterkere enn andre når det
gjelder å sette dagsorden og bestemme hva det ties om i offentligheten. Bedømmelse av hva
og hvem som har nyhetsverdi og interesseverdi er også et stort hinder på veien for mindre
aktører og enkeltpersoner, ettersom mektigere og mer innflytelsesrike aktører blir betraktet
som mer «nyhetsverdige» av pressen (Allern 1997:74 og 75).
Den kanskje viktigste kompetansen jeg har, og som jeg bruker i hverdagen for å få solgt
inn saker, er evnen til å sette seg inn i journalistenes tenkesett og hverdag. At jeg kjenner
de journalistiske vurderingskriteriene; nyhetskriteriene, og vet hva som må til for at det
skal kvalifisere til å bli en interessant sak.
(Roger Sandum, Gambit H & K)
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Innsalget av saker til pressen kan lykkes på ulike måter og som jeg vil komme nærmere inn på
er det også situasjonsbetinget. Men første bud på veien er uansett å tilpasse seg journalistenes
tankesett og nyhetsverdier slik som Sandum her påpeker. For å lykkes i sitt arbeide med
innsalg av saker til mediene tar også PR-rådgiver Otto Ulseth hensyn til de journalistiske
nyhetskriteriene. Ulseth prøver å tenke slik han gjorde da han selv var journalist eller
redaktør.
Det var en i TV 2 en gang som sa, i en tidlig fase da jeg jobbet for Skiforbundet; du er
ikke redaktør nå, sa han. Jo, sa jeg, det er det jeg ser på meg som. Men nå som redaktør
for de guttene her og med tanke på å få til mest mulig og best mulig stoff om dem.
(Otto Ulseth, TotalConsult)

Journalister og redaktører er underlagt både idelastiske og presseetiske krav i sin formidling
av nyheter. Også PR-arbeidere er underlagt etiske krav i form av kommunikasjonsetiske krav,
men først og fremst er PR-arbeideren underlagt sin bedrifts, organisasjons eller kundes
interesser (Ihlen og Robstad 2004:182). Det er selvfølgelig satt litt på spissen, men i all
hovedsak er det slik og verken henvisningen fra journalisten i TV 2 eller svaret fra Otto
Ulseth er derfor ubegrunnet.
For å få journalistene til å publisere saker som er fordelaktig for PR-arbeiderens bedrift,
organisasjon eller kunde gjelder det altså for PR-arbeideren å tilpasse nyheter etter de
journalistiske nyhetskriteriene. Ved å gjøre dette gir PR-arbeideren den gitte nyheten en
verdiøkning, og det er nettopp denne verdiøkningen av saker som er PR-arbeideren sin
spesialitet. Ulike nyheter har i utgangspunktet ulike forutsetninger for å bli en nyhetssak. Men
det er, som Anders Cappelen i PRforlaget bemerker, verken de store eller de helt små
nyhetene det er mest utfordrende å få medieomtale om. Det er derimot de sakene som ligger
midt i mellom det er vanskeligst å få redaksjonell omtale om og det er også i tilknytning til
disse sakene at en dreven PR-arbeiders verdi kommer til uttrykk.
Hvis du har god faktainformasjon så vil alltid journalister være mer tilbøyelig til å gå for
saken. Om du da fremstiller dette på en journalistisk måte. Altså at du lager faktabokser,
personprofiler og i det hele tatt systematiserer faktainformasjonen din så er dette til stor
hjelp for journalister. Og da er det slik at jo bedre og jo mer journalistisk du gjør det, jo
større sjanse for at journalisten går for saken.
(Anders Cappelen, PRforlaget)

Reisejournalist Dag Fonbæk kan bekrefte at å tilføre pressen informasjonssubsidier eller og på
annen måte tilrettelegge stoff lett kan gi lettere adgang til nyhetsmediene enn annet, for
journalister, mer omstendelig nyhetsstoff:
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Det er vel fare for at man gir litt lettere etter for ting som er enkelt å få til. Hvis det ligger
en masse arbeid i etterkant, så er man vel kanskje litt mindre opptatt av å bite på. For her
er det også en sånn tidsfaktor: hvor fort kan vi få dette ut? Er det noe som skal på nettet
kjapt så har vi ikke all verdens tid til å bearbeide det og bruke mange dager på det. Er det
noe som skal på papir så har vi mer tid til det.
(Dag Fonbæk, VG)

For å få mediene til å dekke en arrangert begivenhet rettet inn på mediedekning, så vel som en
«vanlig» sak, er det mange ulike måter PR-arbeideren kan gå frem på. Bruk av humor er ofte
avvæpnende i møtet med journalister og er derfor et virkemiddel PR-arbeidere gjerne bruker
for å nå ut til pressen (Kristensen, Bonvik & Cappelen 2007). Som nevnt i teoridelen finnes
det mange ulike informasjonssubsidier som kan gis til pressen for å få den ønskede
medieoppmerksomheten omkring en sak. Og alt i fra bruk av enkle pressemeldinger, til
skreddersydde og større PR-hendelser blir benyttet. Hva valget bør være er imidlertid
situasjonsbetinget.
Tror det viktigste er å løse den aktuelle situasjonen altså. Ut ifra de målsetningene du har
og ut ifra det som er mulig, så da vil det jo for eksempel spenne over hele registeret opp
ifra en pressekonferanse der alle blir innkalt og invitert til at du bare går til et bestemt
medium eller til en bestemt journalist. Også kan det være varianter mellom der. Hvis du
ser sånn forlagene har holdt på nå så er de jo rå på å bare plante litt utdrag fra bøker sånn
her og der på forhånd.
(Otto Ulseth, TotalConsult)

Ved snakk om redaksjonell omtale av arrangerte begivenheter (pseudobegivenheter) kan det
lett fremstå som at journalister bare er PR-arbeideres talerør. Det gir imidlertid et veldig
skjevt bilde av saken ettersom det underbygger en tanke om at journalister ikke evner å tenke
kildekritisk og så svart-hvitt er det ikke. Som Morten Stenberg (NRK) påpeker «kjøper» han
aldri en sak for å «tilfredsstille». Det som skal til for at han skal kjøpe en sak er imidlertid at
han må skjønne at det er eksklusivt og at det er av allmenn interesse. Som reporter Anine
Hallgren hos TV 2 uttrykte det: «Vi vurderer innspill til saker opp mot nyhetskriteriene. Hvis
det er en stor hendelse, mye mennesker involvert, noe helt nytt, et viktig tema så er det mer
sannsynlig at vi går for saken». Av svarene ser vi at både lærebokdefinisjonen på
nyhetsverdier, de tradisjonelle nyhetsverdiene og de kommersielle nyhetsverdiene er innbakt
og under intervjuene fikk jeg også inntrykk av at journalistenes nyhetsverdier står veldig
sterkt i nyhetsvurderingen uavhengig om det er snakk om en arrangerte begivenheter eller
andre «virkelige» begivenheter eller hendelser. Den antatte interessen hos publikum har
spesielt stor betydning for hvor vidt en sak blir dekket av nyhetsmediene:
På innsalgssaker fra for eksempel departementene er det veldig fort gjort å se om det er i
offentlighetens interesse å få vite om saken. Og da står nyhetskriteriene særlig sterkt i
forhold til om innsalget er en nyhet, om vi kan lage tv ut av det, om det gir opplysning til
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folk og om det kan få betydning for mange mennesker. Men vi gjør også egne
vurderinger ute på opptak i forhold til etikken.
(Anine Hallgren, TV 2)

Bokbransjens og forlagenes innsalg av utdrag fra bøker ble nevnt som en typisk sak i
forbindelse med arrangerte begivenheter rettet inn på mediedekning. Men selv om pressen i
dag tilsynelatende publiserer mange slike saker og relativt ofte, uttrykker representantene
mine fra bokbransjen at veien inn til pressen er blitt lengre enn tidligere: «Før var det litt sånn
at hvis du ringte fra oss så var det nesten litt sånn ærbødighet. Altså fikk vi veldig mye gratis.
Det gjør vi ikke lenger» (informasjonskonsulent, stort forlag). En av grunnene til at det er blitt
vanskeligere for bokbransjen å komme gjennom er som Mona Ek (Aschehoug) sier at
journalistene i større grad enn tidligere ønsker å koble utgivelsene til en sak. Til tross for
denne utviklingen må det imidlertid også nevnes at interesseverdien, aktualitetsaspektet og
kjendiskriteriet kommer forlagene til gode:
Lettest er det når vi har store navn. På torsdag lanserer vi Geir Lippestads bok «Det vi
kan stå for». Interessen er enorm. Ellers er det aktualiteten i det vi gir ut. Enkelte
skjønnlitterære utgivelser knytter det seg også mye spenning rundt, da fortrinnsvis rundt
forfatteren.
(Mona Ek, Aschehoug)

Lanseringer arrangert av og med interessante aktører og kjente fjes kan lett trekke en del
journalister. For som jeg har vært inne på tidligere står kjendiskriteriet sentralt i
nyhetsformidlingen og utvalgte personer, som det er forbundet stor interesse til, har langt
lettere for å tiltrekke seg pressens oppmerksomhet enn andre. Skepsisen til at det dreier seg
om en arrangert begivenhet blir da gjerne fort lagt til side:
Når Skiforbundet kommer med Petter Northug og det er eneste måten du får pratet med
Petter Northug så vet du jo liksom at det er veldig… Nei, at det er det du må gjøre. Det er
det som er muligheten. Han sitter der i ti minutter, det er dine muligheter. Så får du prøve
å påvirke den seansen og den sekvensen så godt du kan.
(Morten Stenberg, NRK)

Vi har nå vært gjennom en del punkter hva gjelder hvordan å få solgt inn saker til pressen,
men PR-arbeiderne har ikke en sjekkliste for hvordan å nå frem til pressen. Det er likevel
klart at noen grep går igjen og disse grepene og kriteriene er forenlige med pressens
nyhetskriterier.
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4.1.1 VALG AV NYHETSMEDIUM
Det er mediepyramiden som råder i nyhetsverden og det er de nyhetskanalene som antas å ha
mest gjennomslagskraft som ligger på topp. I Norge regnes NRK Dagsrevyen for å ligge på
topp, tett etterfulgt av TV 2 Nyhetene, VG og Dagbladet (Cappelen 2012: 146, 156, 199).
Det første, eller noe av det første, vi forhører oss om er jo eksklusiviteten i det. Altså er
dette noe som går ut til alle, eller er det noe vi får tilgang til først. For VG er størst og det
er kjøttvekta som råder her, så veldig ofte kommer de til oss først.
(Dag Fonbæk, VG)

Ettersom det er disse mediekanalene som når flest folk er det gjerne disse mediekanalene en
som PR-arbeider ofte bør benytte seg av og som en ofte velger å benytte seg av. Dagsrevyen
har nesten en million daglige seere (Bjerkaas 2013), og et så stort publikum gjør selvfølgelig
dette nyhetsmediet attraktivt for de som ønsker mediedekning. Det kan derfor også for mange
være både hensiktmessig og stort å komme til på Dagsrevyen. Konkurransen er imidlertid
hard og på spørsmål om hvilke kriterier det er som skal til for å få en sak i Dagsrevyen om en
nylig utgitt bok trekker informasjonskonsulenten (fra et stort forlag) frem tre ting: «Det ene er
at det er aktuelt stoff. Det andre er at det er en kjent forfatter som er så stor at de nesten ikke
kan la være og det tredje kan være at vedkommende får en pris eller har mottatt en pris». Det
er likevel viktig å nevne at de fleste boklanseringer foregår uten rikspresse, men oftere med
fagpresse tilstede.
Som sagt er det, fordi konkurransen er så stor, utfordrende å komme til i den mest populære
delen av pressen, eller den delen av pressen som har størst publikum. Det er derfor også viktig
å nevne at ikke alle har nytte av å få redaksjonell omtale i riksaviser eller i TV-nyhetene.
«Noen ganger ønsker du bare å nå flest mulig, punktum. Andre ganger ønsker du kanskje å nå
en spesiell målgruppe» (Roger Sandum, Gambit H & K). Målet for PR-arbeidet er jo først og
fremst å nå ut til målgruppen til virksomheten og for lokale næringsdrivende kan det for
eksempel ofte være vel så hensiktsmessig å nå ut gjennom lokalavisen (Gandy 1982:200). På
spørsmål om det er bedre jo større nyhetsmedium en bok fikk publisitet i, svarte
informasjonskonsulenten fra det store forlaget slik:
For noen bøker ja, for andre bøker nei. For andre bøker ville det vært helt feil. Så da er
det viktig med litterære aviser som Morgenbladet og Klassekampen. Og de er ikke store,
men de er viktige. De er viktige i et visst miljø og når det er de leserne vi vil ha tak i så er
det dit det er viktig å gå med de bøkene.
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Selv om partipressen er historie er det jo ingen tvil om at redaksjonens profil har stor
betydning for det stoffet som blir presentert i hvert enkelt nyhetsmedium. Og hva som blir
presentert har igjen betydning for hvilket publikum nyhetsmediet appellerer til. Ved innsalg
av saker gjelder det derfor også for PR-arbeidere å velge riktig nyhetsmedium ut ifra hvem
som er nyhetsmediets publikum. Budskapet skal forhåpentligvis tas godt imot av
mediekanalens seere, lesere eller lyttere. Tatt i betraktning hvem som er i målgruppen for en
gitt arrangert begivenhet er det som PR-arbeider derfor vesentlig å finne riktig redaksjon for
riktig sak, og riktig journalist for riktig sak. Som Mona Ek påpekte er det derfor viktig å
kjenne redaksjonene og det de står for og at PR-arbeiderne gjør seg kjent med de ulike
nyhetsredaksjonenes profil er også journalist Kjersti Nipen (Aftenposten) innforstått med:
De skjønner vel hvordan vi tenker etter hvert og de er vel ganske gode til å se forskjell
hos de ulike avisene tror jeg. Jeg tror de proffe folka selger det inn på en annen måte hos
VG enn til oss for eksempel. Men det er jo aldri sånn at vi kjøper en vinkling og sier: ja,
da skriver vi den vinklingen. De kan godt foreslå også kan vi gjøre det eller noe annet
akkurat som vi vil.

PR-arbeidere har altså på den ene siden stor interesse av å få mediedekning og helt klart et
ønske om å nå de største nyhetskanalene for å få mest mulig publisitet. Samtidig som de er
innforstått med at ikke alle arrangerte begivenheter eller saker kan forvente formidabel
medieinteresse. Derfor gjelder det gjerne først og fremst å nå ut i «riktig» medium på riktig
måte for å nå det ønskede publikummet.

4.1.2 TEMA
Fordi nyhetsredaksjoner har fått et økt fokus på å sette også enkeltstående hendelser og
utgivelser inn i en større sammenheng er det blitt viktigere for aktørene, som ønsker
mediedekning, å tilby saker knyttet opp mot temaer som er interessante eller aktuelle for
pressen. Som Mona Ek hos Aschehoug uttrykte det prøver de å vinkle sakene slik at de er
interessante for de ulike mediene. Også informasjonskonsulenten fra det store forlaget nevnte
tema som viktig i «innsalget»:
Hvis det er en bok om søskenkjærlighet eller sjalusi så kan du henge det på det og se om
det er noen fagblader for eksempel som kan være opptatt av dette her. Hvis det handler
om depresjon er det kanskje et fagblad som kan intervjue forfatteren om dette temaet,
altså sånne ting. Jeg tror forlagene har blitt flinkere til å jobbe med tema.
(Informasjonskonsulent, stort forlag)
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Ifølge kulturjournalist Kjersti Nipen sier hun ofte nei til henvendelser fra forlag om intervjuer
med forfattere. Det gjelder også når det blir nevnt eller foreslått temaer, men det finnes
unntak. For eksempel i forbindelse med «Fifty Shades»-bølgen dro Aftenposten for å
intervjue forfatteren i det bøkene begynte å ta av her i Norge. Da hadde forlaget valgt å
«selge» det inn med tendenser rundt temaet: damer og erotikk. Om bruk av tema øker sjansen
for å få solgt inn saken kan selvfølgelig være både og. Selv om temaene da lett kan bli forstått
som like solgt inn som hovedsaken er det viktig å nevne at journalister selvfølgelig også selv
har dette i bakhodet.
Generelt så vil vel sjefen min, Knut Olav Åmås, at vi gjør mindre og mindre av sånne
enkeltstående hendelser og utgivelser og heller prøver å sette ting i sammenheng. Ved en
eller annen forfatter så kan vi se en eller annen tendens. Ja, ikke bare lansere ut et og et
produkt da.
(Kjersti Nipen, Aftenposten)

Som Nipen valgte å uttrykke det er det jo heller ikke slik at selv om en redaksjon skriver rundt
en bok og et tema som et forlag i utgangspunktet har foreslått, vil det jo ikke si at
journalistene ikke selv er i stand til å se de samme kontekstene og putte boken inn i akkurat
denne sammenhengen uten forlagets «hjelp».

4.1.3 VIKTIGHETEN AV GODE FOTOMULIGHETER
PR-rådgivere har som nevnt ingen sjekkliste for hvordan å nå frem til pressen, men PRrådgiver Roger Sandum valgte å trekke frem fire punkter som han mener er betydningsfulle
for å få publisitet om en arrangert begivenhet rettet inn på mediedekning, og jeg har valgt å
oppsummere de slik:
•

Kjendis (implementering av kjent fjes, gjerne en medieyndling).

•

Aktualitet (sakens betydning for folk, helst med betydning for mange).

•

Konflikt/konfrontasjon (noen er uenige i innholdet).

•

Bilder (mulighet for gode bilder eller video).

I dette kapittelet vil jeg ta for meg det fjerde punktet; bilder. Et godt pressefoto eller en bra
videosnutt er ingen garanti for at innholdet i en gitt nyhetssak er viktig. At en sak kan bli
publisert framfor en annen uten, til dels, annen faglig eller etisk begrunnelse enn at den ene
saken har bedre illustrasjoner enn den andre er derfor i utgangspunktet oppsiktsvekkende
(Kristensen, Bonvik & Cappelen, 2007:89). Likevel er det en kjensgjerning at gode bilder har
stor betydning for pressen ettersom det er dokumentert at gode bilder øker leserfrekvensen til
en gitt artikkel (Cappelen 2012:503). Bildene tiltrekker seg lesernes oppmerksomhet og er
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viktige både for nettaviser, papiraviser og i nyhetssendingene på TV. For å kunne stå sterkt i
konkurransen om medieoppmerksomhet er det, som aktør utenfor pressen, viktig å kunne tilby
journalisten eller redaksjonen gode bilder eller videosnutter. Arrangerte begivenheter bør
derfor også arrangeres på en slik måte at de er lette å bildelegge på en spennende og relevant
måte (Cappelen 2012:503 og 510). Dette ser vi også beskrevet ut ifra svar fra Anine Hallgren
hos TV 2 på spørsmål rettet til henne omkring hvordan redaksjonen og journalistene avgjør
hvilke arrangerte begivenheter rettet inn på mediedekning de velger å publisere og ikke:
For meg som jobber mye med politikk så dreier en typisk «pseudohendelse» seg om
departementer som konstruerer en hendelse basert på for eksempel; fra og med 1. juli
kommer dette lovforslaget. Dere kan være med på en skole, til et vaskebyrå eller til et
sykehjem for å belyse temaet eller saken. I slike tilfeller vurderer vi saken opp mot
etikken, hvor relevant det er, hvor nytt det er og hvor mye vi kan få ut av det TV-messig.
For vi trenger bilder og sekvenser og kan ikke lage saken basert på et intervju der noen
bare står rett opp og ned og fremfører sitt budskap.
(Anine Hallgren, TV 2)

For TV-mediet er gode bilder og sekvenser spesielt viktig ettersom det er disse som gir
mediet sin gjennomslagskraft (Cappelen 2012:158). I motsetning til aviser, både på nett og i
papirform, kan ikke TV-mediet støtte seg bare til en skrevet tekst og bildelegge den.
Spillefilmers dramaturgi og fortellerteknikker er også blitt brukt som modell for TVjournalister i nyhetsredaksjoner, men i motsetningen til i fiksjonens verden lar jo ikke alltid
virkeligheten seg fange inn på kamera. Noe som igjen gir oss iscenesettelser og
rekonstruksjoner hvor journalisten lett blir regissør (Østlyngen og Øvrebø 2008:74).
På grunn av at vi lager mer video er vi avhengige av at det må skje ting. Vi kan ikke sitte
å snakke på et kafébord. Men det er jo mye bedre hvis det skjer ting uansett. Altså hvis
det er en ballettøving på operaen så er den der uansett om vi er der eller ikke og det er jo
fint. Da står de ikke og gjør seg til for oss.
(Kjersti Nipen, Aftenposten)

En TV-reportasje trenger altså levende bilder. TV-nyhetsredaksjoner velger derfor også ofte å
lage saker om for eksempel demonstrasjoner ettersom settingen gir gode muligheter for
actionfylte og dramatiske TV-bilder (Cappelen 2012:121 og 159). Men uavhengig av hvilken
type sak det er kan en spennende bakgrunn, eller spennende omgivelser, sprite opp enn ellers
ordinær sak: «Det er eksempelvis mye lettere at det blir en bedre og større sak med Kristin
(Halvorsen) på en sjark i Lofoten enn det blir på Vestnes Partikontor, selv om budskapet er
det samme» (Roger Sandum, Gambit H & K).
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Bildelegging er som vi ser viktig og avgjørende når redaksjoner gjør beslutninger om hvor
vidt de skal ta tak i og publisere en sak om en arrangert begivenhet eller ikke. Interessen som
finnes for arrangerte begivenheter indikerer jo også den store betydningen bildeleggingen har
ettersom disse begivenhetene i stor grad tilpasser seg dette kriteriet. At PR-arbeidere sender
bilder med pressemeldinger er ikke uvanlig og altså heller ikke uten grunn.

4.1.4 EKSKLUSIVITET
Jo mer eksklusivt slike nyhetstilbud tildeles, for eksempel gjennom at journalisten kan presentere den
som sin egen nyhet med personlig byline, desto lettere blir det til en nyhet.
(Allern 2011:66)

Som vi kan se av det tredje punktet i de kommersielle nyhetskriteriene er graden av
eksklusivitet et av momentene i journalisters nyhetsvurdering. Å kunne tilby eksklusive
nyhetssaker er blitt stadig viktigere for pressen og higet etter eksklusivitet er ikke uforskyldt.
De økonomiske utfordringene henger kontinuerlig over redaksjonene og det gjelder å kunne
publisere stoff som publikum interesserer seg for og som de ønsker å kjøpe. Og det er ingen
hemmelighet at eksklusivitet gir redaksjoner en fordel fordi de da kan tilby publikum
nyhetsstoff som ikke andre redaksjoner kan tilby, eller i hvert fall vinkler på nyhetsstoff som
ikke konkurrerende nyhetsmedier kan komme med:
Vi er opptatt av det særlig siden det er så mange aktører i bransjen nå. I tillegg ønsker vi å
få vite hvis vi får solgt inn en sak eller hvis vi sitter på en sak at den er eksklusiv og ikke
slippes til andre. Men i veldig mange tilfeller/hendelser så er jo de fleste mediene med og
alle får tilgang.
(Anine Hallgren, TV 2)

Det er som sagt vesentlig for PR-arbeidere å tilpasse seg journalistenes nyhetskriterier og
derfor er det også blitt stadig viktigere for PR-arbeidere å tilby de sakene de tilbyr pressen
eksklusivt. For som Dag Fonbæk uttrykte det: «Vi gidder ikke kaste bort en halv dag på en
pressekonferanse hvis vi ikke vet om det er noe eksklusivitet i stoffet som kommer frem».
Anders Cappelen mener eksklusivitet er viktig både i den reaktive delen og i den proaktive
delen av presserelatert PR: «Hvis du gir noe eksklusivt så kan du på en måte ha bedre
kontroll. Da er det større sjanse for at du får pressen interessert om de får saken alene»
(Anders Cappelen, PRforlaget). Kjersti Nipen i Aftenposten velger å uttrykke det slik: «Vi
kan godt av og til lage saker som vi har fått ideer fra av profesjonelle, men vi er ganske
sjelden med på sånne jippo-aktige begivenheter, synes jeg da». Nipen mener det handler litt
om at de i Aftenposten prøver å prioritere bort fellessaker og at slike ting ofte blir arrangert
felles, som pressekonferanser og «stunt». Dag Fonbæk (VG) uttrykker noe av det samme:
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«…hvis du kjører den (saken) ut i massekorsbåndet eller hva det nå heter, så er det ingen som
tar den».
Roger Sandum valgte å trekke frem VG, Norges største avis både på nett og på papir (TNS
Gallup 2011, Mediehuset VG 2013), som et eksempel på et nyhetsmedium som for alvor lar
seg styre av kravet om eksklusivitet. Ifølge Sandum stiller VG-journalister blant annet aldri
spørsmålene sine i plenum ettersom de aldri vil lage: «den samme saken som de andre». At
kravet om eksklusivitet står høyt i VG bekrefter også VG-journalist Dag Fonbæk. Han sier det
blir mer og mer krav til eksklusivitet og at dette kravet i dag er overordnet hele VG-huset:
Vi er ikke så veldig glade i fellesstoffet i VG. Vi ønsker å være eksklusive, og da må vi
også si nei til sånne fellesgreier. Og Vasaloppet, som vi kaller det, gidder vi ikke gå på
lenger. Så vi er jo nesten ikke på pressekonferanser lenger fordi vi ønsker å ha ting for oss
selv. Og det vi opplever da er at aktøren sier at det er ment som fellesstoff, men dere kan
få det på forhånd og bearbeide det hvis dere vil det, og det hender det at vi sier ja til. Men
det kommer jo helt an på om vi har fått avklart dette med eksklusiviteten.
(Dag Fonbæk, VG)

Sportsjournalist i NRK, Morten Stenberg, kan også bekrefte den store betydningen
eksklusivitet har for nyhetsmediet: «Ja, takk! Får jeg det så vil jeg ha det. Ikke for en hver pris
nei, men eksklusivitet er jo viktig». I forbindelse med forfatterintervju er det ifølge journalist
Kjersti Nipen (Aftenposten) også slik at: «Det skal vel være ganske attraktive intervjuobjekter
for at man tar noen som går hele runden, sånn at vi har det samme intervjuet som alle andre».
Å få publisitet om saker PR-arbeidere tilbyr eksklusivt er ofte fordelaktig for PR-arbeidernes
bedrift, organisasjon eller kunde ettersom det, som PR-rådgiver Otto Ulseth sier, kan gi ett
stort oppslag ett sted i stedet for ti forskjellige notiser ti andre steder. Som jeg vil komme
nærmere tilbake til i kapittelet Eksklusivitet og presseetikk kan den store betydningen
eksklusivitet har fått for pressen imidlertid bidra til en ytterligere styrking av de profesjonelle
kildenes posisjon i forhold til pressen, sammenlignet med andre kilder. Ettersom det først og
fremst er de profesjonelle kildene som har kunnskap om betydningen av å tilby saker
eksklusivt.
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4.2 HINDRE PÅ VEIEN MOT PUBLISITET
Noen PR-hendelser resulterer i store «hits» for arrangørene i form av mye og god redaksjonell
omtale. Mens andre saker blir rene fiaskoer og bare så vidt nevnt eller ikke nevnt i
nyhetsmediene i det hele tatt. For å finne svar på problemstillingen om hvilke faktorer som
påvirker publiseringen av arrangerte PR-nyheter har det derfor også vært vesentlig å finne ut
hva som hindrer journalister fra å publisere arrangerte PR-nyheter som de blir tilbudt. I dette
kapittelet vil jeg derfor ta for meg svar jeg fikk på dette spørsmålet fra PR-arbeidere og
journalister som jeg intervjuet.
Jeg har vært i bransjen så lenge at journalistene vet hva jeg står for. Altså kan de stole på
meg. Jeg kommer ikke og tilbyr noe eksklusivt hvis det ikke er noe i det, men det er klart
at de kan være uenige i det. Og det er da de sier nei takk. Altså at de er uenige fordi det
ikke passer eller de har nettopp gjort noe liknende. Det er altså mange årsaker til at de kan
si nei.
(Informasjonskonsulent, stort forlag)

Nettavisenes kontinuerlige publisering har skrudd opp tempoet på nyhetsformidlingen og
nyhetsdøgnet er slik blitt gjort lenger. Journalister jobber i dag turnus og dekker nyheter
nesten hele døgnet. Den kontinuerlige oppdateringen av nettmedier skaper et sterkt behov for
hyppig påfyll av nytt nyhetsstoff og gir også rom for flere nyhetssaker og dermed også mer
plass til publisering av pseudobegivenheter (Cappelen 2012:17, Kristensen, Bonvik &
Cappelen 2007). Pågangen er likevel alt for stor til at pressen, om den i det hele tatt hadde
ønsket det, kunne publisert alt av saker som ble «solgt inn». Valgene må tas og vurderingene
gjøres med stor omhu. Kommunikasjonsansvarlig Mona Ek (Aschehoug) opplever også
nettopp plassmangel som det største hinderet for å få publisitet: «Vi konkurrerer med så mye
annet stoff – både i nyhetsbildet og på kultur». Informasjonskonsulenten fra det store forlaget
påpeker også et annet, men relatert hinder til å få publisitet om en bok:
Det er jo når det er en veldig god bok, altså vi har lest, hele huset synes den er
kjempegod, men det er en helt ukjent forfatter. Det er en bøyg altså, i forhold til media.
Så da er det ofte sånn at vi må vente på anmeldelsene. Hvis anmelderne ikke er enig med
oss, så er vi ganske i beit. Anmelderiet er viktig for forlagene og de har strammet inn i
betraktelig grad. Tidligere anmeldte Dagbladet og Aftenposten alt, og tok seg spesielt av
debutanter, sånn er det ikke lenger. De anmelder veldig lite og plukker hva de vil ha.
Debutanter kan risikere å ikke få en eneste anmeldelse og da er det vanskelig.
(Informasjonskonsulent, stort forlag)

Anders Cappelen velger å trekke frem «timingen» og «pitchingen» av saken som hindre på
veien mot publisitet av arrangerte begivenheter:
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At du kommer på en dag hvor statsbudsjettet blir lagt frem for eksempel. Da har du ikke
noen særlig sjanse. Også kan det være at du gjør en veldig dårlig jobb i
intervjusituasjonen og ikke klarer å formidle budskapet, og saken blir så kjedelig at det
bare ikke er noen sak. Så du kan si det som er veldig vanskelig det er å selge inn saken.
(Anders Cappelen, PRforlaget)

Journalist Anine Hallgren (TV 2) uttrykker at: «Det som hindrer oss fra å lage sakene vi får
solgt inn fra PR-bransjen er rett og slett at vi ikke ser det som interessant», og PR-rådgiver
Otto Ulseth har den noenlunde samme oppfattelsen:
De største hindrene må være journalistisk integritet og selvstendig gode vurderinger i
redaksjonene. For de skal jo ikke la seg manipulere av spinndoktorer eller
informasjonsmedarbeidere utenfor sitt eget hus. Slik at, som sagt, det er betryggende i
den grad det ikke er så enkelt. Også håper jeg jo, og jeg vil jo si at det største hinderet er
at du ikke har en god nok sak. Det er ikke noe problem for meg å komme i kontakt med
noen jeg kan markedsføre saken overfor. Det stopper jo aldri på det, for jeg kjenner alltid
noen over alt som jeg kan gjøre det for slik at hvis det likevel ikke blir noe, så er du jo
forhåpentligvis blitt offer for en god journalstisk vurdering.
(Otto Ulseth, TotalConsult)

Journalister har stolthet og vet hva som kreves av dem. Å utvikle saker som ikke fremstår som
kommersielle er derfor også en viktig del av PR-arbeideres jobb. Avsendere med sterkt
kommersielt fokus skal tradisjonelt ha vanskeligere for å komme til i pressen enn andre fordi
de kan virke avskrekkende på kritiske journalister og redaktører. (Kristensen, Bonvik &
Cappelen 2007).
Jeg har opplevd en episode der noen prøvde å selge inn en reklame for nye
kjøkkenmaskiner og de mente TV 2 skulle på tur til Stockholm for å treffe kokker og lage
redaksjonelt stoff på det. Da kunne jeg med en gang si, det er ikke noe for oss.
(Anine Hallgren, TV 2)

Jeg vil komme nærmere inn på dette i et senere kapittel, men arrangementer som har for høy
grad av regi skal, som Hallgren her indikerer, og ifølge både PR-arbeiderne og journalistene
jeg pratet med, ha vanskeligheter med å komme til i pressen. PR-rådgiver Roger Sandum
understreker imidlertid at det er noe som i utgangspunktet trekker ned, men at det samtidig er
sånn at det blir litt spill: «Journalisten ser at vi ser hva de vil ha. Så vi gir dem det de vil ha og
det liker de egentlig ikke. Men samtidig er det jo det de vil ha. Så det blir en kamp med dem
selv som de må ta selv». Det er likevel noen punkter som ikke bør overskrides av PRarbeiderne om de ønsker medieomtale av arrangerte PR-nyheter. Kjersti Nipen valgte å si det
slik: «Jeg synes i hvert fall at det ikke skal være en ting som er lagd for bare oss. En konsert
som bare er for tre fra pressen eller et eller annet. Det må være noe som skjer uavhengig om
vi er der eller ikke». Dag Fonbæk hos VG uttrykte noe av det samme:
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Når vi får følelsen av at dette er et skapt, fiktivt arrangement for VG så er vi overhodet
ikke med. Sånn kan vi ikke drive og det har vi også sagt nei til en del. Når vi får: «Vi gjør
dette for dere». Da er det piggene ut altså. Det må være «real»!

Men til tross for dette finnes det også unntak. For selv om sjansen for å få redaksjonell omtale
kan utfordres både av et klart kommersielt fokus og av for stor grad av regi fra avsender, kan
høy interesseverdi gjøre sitt til at journalisten og redaksjonen likevel velger å publisere saken.
Som Kjersti Nipen hos Aftenposten sier er nok terskelen: «litt lavere om det er kilder man
ikke får tak i på egen hånd». Og ifølge sportsreporter i NRK, Morten Stenberg, vil
kjendiskriteriet, kravet om eksklusivitet og nyhetskriteriene slå inn i jakten på nyheter:
Hvis Audi kommer og sier at du, nå skal Petter Northug ha en ny bil og du kan få komme
å møte Petter Northug. Da lider du valgets kval fordi du da står mellom; ok, det er
eksklusivt å få møte Petter Northug, men du vet at han kommer til å prydes, eller sitte i en
Audi eller et eller annet sånt noe. Så da lider du veldig valgets kval. Hva skal du gjøre?
Men det er nesten sånn at jeg vil se den journalisten som sier; nei takk, jeg vil ikke møte
Petter Northug, som er den det i øyeblikket er vanskeligst å få tak i. Den idrettsutøveren i
Norge det er vanskeligst å få tak i og vanskeligst å få noe eksklusivt med. Men hans
sponsorer og hans manager og sånt noe bruker jo han for det han er verdt. Sånn at du må
bare… Det er ofte at du må se ting mellom øya. Men det er jo da nyhetsverdien må ha en
så stor interesse at du kan gå på det da.
(Morten Stenberg, NRK)

Journalister og redaksjoner må ta stadige vurderinger i sin jakt etter nyheter. Og som Stenberg
her hentyder kan for eksempel folkets, og derfor også pressens, interesse for kjendiser stå så
sterkt at avsenderens kommersielle hensikter med den arrangerte begivenheten må sees bort
ifra. Under har jeg laget en modell for å illustrere dette. Som vist i denne modellen vil sjansen
for å få publisitet om en arrangert begivenhet ikke nødvendigvis være lav til tross for høy grad
av kommersielt innhold. Implementering av en populær kjendis som Petter Northug kan
oppheve kravet om lav grad av kommersielt innhold. Selv ville jeg nok hatt langt vanskeligere
for å tiltrekke meg pressens oppmerksomhet.
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Figur 4.1 Enkelt eksempel på kommersiell nyhetsverdi
Men til tross for at nyhetsverdier og blant annet kjendiskriteriet kan stå svært sterkt, også når
det gjelder helt åpenlyste kommersielle saker, er det som vi ser også mange hindre på veien
for å få publisitet om en skapt begivenhet. Hindre som er nevnt her er: plassmangel, fravær av
anmeldelser eller negative anmeldelser, feil «timing», dårlig «pitching», at saken ikke er
interessant eller god nok, journalistisk integritet, selvstendig gode vurderinger og at saken i
for stor grad er regissert.

4.2.1 INTERESSEMOTSETNING?
Utad, og for publikum, fremstår det som at pressen mener at det er en klar
interessemotsetning mellom journalister og PR-bransjen, og at de to partene på ingen måter er
på samme lag. Anders Cappelen (2012:289) mener imidlertid at det, til tross for at rollene og
oppgavene er vidt forskjellige, bare er en myte at det er en grunnleggende interessemotsetning
mellom næringslivet og pressen så lenge det ikke dreier seg om omdømmeskadelige saker. I
den proaktive delen av PR-arbeidet, som altså omhandler pseudobegivenheter, mener
Cappelen at det ikke er noen interessemotsetninger. Flere av mine intervjuobjekter har en litt
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annen oppfatning enn Anders Cappelen. Dag Fonbæk velger imidlertid ikke å kalle det en
interessemotsetning, men et skjebnefellesskap:
Ja, det er et skjebnefellesskap her. Det er ikke noe å legge skjul på, men vi vet hvem de er
og vi behandler dem som det de er, nemlig «infopushere». Men det er ikke noe i veien for
at en «infopusher» kan pushe meg med til en jævlig god sak, som jeg synes er god og
som det står en oppdragsgiver bak som sikkert er råfornøyd og ler hele veien tilbake. Men
samtidig har jeg fått en god sak som leserne også finner nytte og glede av. Det er litt sånn
skjebnefellesskap her altså. Det er ikke sånn svart-hvitt.
(Dag Fonbæk, VG)

Han legger også vekt på det etiske aspektet:
Jeg oppfatter oss på ingen måte som løpegutter for den bransjen der, tvert imot. Det
ringer bjeller hos enhver journalist i VG når en PR-rådgiver ringer. Selv om han sier
hvem han er eller ikke så er det…, om ikke piggene er ute så ringer det i hvert fall bjeller
hele tiden. Samme som den der etiske skjermen så ligger det en sånn Vær Varsom-skjerm
der i forhold til hvem er det som ringer og på vegne av hvem. Det må være første
spørsmål altså.
(Dag Fonbæk, VG)

Otto Ulseth mener på sin side at det bør være og at det til en viss grad også er en
interessemotsetning mellom journalister og profesjonelle kilder, ettersom det vil være en
interessemotsetning mellom alle som blir utsatt for journalistikk og journalistikken. Og som
Anine Hallgren sier:
Det er ikke alltid kildene er like glad i at vi setter søkelys på ting. På den annen side så er
de veldig ofte opptatt av å få oppmerksomhet rundt en sak vi mener ikke er relevant i det
hele tatt. Eller at vi mener saken ikke fortjener oppmerksomhet, så da styrer vi unna.
(Anine Hallgren, TV 2)

Kjersti Nipen (Aftenposten) er av den noenlunde samme oppfattelsen og uttrykker det slik:
«De vil jo skrive sakene de tjener på og vi vil jo ofte skrive en type saker de ikke tjener på.
Siktemålet er jo forskjellig. Vi vil ha ut informasjon og de vil ha ut en bestemt type
informasjon og kanskje styre det vekk fra en annen». Pressen og næringslivet kan sies å ha
ulik agenda:
I journalistens agenda ligger det jo noen idealer i bunn. De har en ideell agenda i bunn
som går på samfunnsoppdrag og å forsvare den lille mann mot systemet og den type ting.
Men opp på det så ligger det jo et sett helt kyniske vurderinger av hva som selger og hva
som blir et bra oppslag.
(Roger Sandum, Gambit H & K)

Selv om Ulseth mener det bør være, og til en viss grad også er, en interessemotsetning
mellom journalister og næringsliv bemerker han også at det kan variere fra time til time og at
også kan være, det han kaller, et interessefellesskap mellom journalister og profesjonelle
kilder. Påstanden om at det ikke er en interessemotsetning, men et interessefellesskap mellom
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pressen og næringslivet kan knyttes opp mot Excellence-modellen og vinn-vinn-sonen som
jeg har nevnt i teoridelen. Redaksjonell omtale av lanseringer av varer, som nyutgivelser av
bøker for eksempel, kan lett frakte de involverte partene inn i en slik vinn-vinn-sone:
… selvfølgelig er det også sånn type forfatterintervjuer eller noe sånn da som vi begge
tjener på, fordi vi får et godt intervju med en viktig forfatter og de får profilert utgivelsen.
Det er klart at i praksis så er det vinn-vinn for begge i noen tilfeller. Nå gjør ikke jeg
veldig ofte forfatterintervjuer, men la oss si, filmregissører eller et eller annet da.
(Kjersti Nipen, Aftenposten)

Samtidig er det vesentlig å ta i betraktning, som jeg har nevnt tidligere, at pressens rolle i
samfunnet og de presseetiske retningslinjene gir hentydninger om at pressen ikke skal la
aktører utenfor redaksjonene ha for stor innflytelse på stoffet de velger å presentere. Hvor vidt
det er en vinn-vinn-sone de befinner seg i, når det er i forbindelse med en attraktiv, men
kommersiell innsalgssak, kan derfor også diskuteres.

4.2.2 FOR STOR GRAD AV REGI
En av de tingene ved pseudobegivenheter som, ifølge en deskriptiv tolkning, kan utfordre
presseetikken er problemet med at det lett kan bli en sammenblanding av reklame og nyheter.
Noe som ikke vil tjene noen som helst ettersom verdien og troverdigheten hos journalisten
ligger i deres uavhengighet og integritet. Tilsvarende er PR-arbeideres ønsker om redaksjonell
omtale basert på en uavhengig presses troverdighet. «Undergraves pressens troverdighet,
reduseres raskt pressens verdi som kommunikasjonskanal» (Cappelen 2012:38). Om pressen
møtes av klager fra mektige personer som kritiserer journalistenes makt eller hensynsløse
nyhetsjakt, vil dette av journalister bli ansett som en bekreftelse på at de gjør jobben sin slik
den bør gjøres (Allern 1997:81).
Hvis andre har regien da så er det den salgsgreia som vinner igjennom som vi skal være
kritiske til. Vår jobb er ikke å selge plater eller forestillinger eller hva det nå er. Og jo mer
regissert det er jo mindre egen-vri får man gjerne ut av det.
(Kjersti Nipen, Aftenposten)

En for lav terskel for hva som betraktes som nyheter av nyhetsredaksjonene vil kunne
undergrave tilliten til pressen blant publikum. De profesjonelle kildene vil derfor heller ikke
ha interesse av at pressen publiserer alt de kommer med av stoff. Ifølge Vær Varsomplakatens punkt 2.6. er journalister og redaksjoner også berettiget til å avvise:
«… alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også
reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke
tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet».
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For å opprettholde sin egen integritet er det også viktig at nyhetsredaksjonene ikke publiserer
saker som bærer preg av for mye regi:
Hva er det for en story? Er dette noe som bare er skapt og pakket inn og skal se morsomt
og PR-messig ut så takker vi nei. Vi er rimelig drevne på å gjennomskue dette, det hender
vi går i baret, men stort sett så synes jeg så klarer vi å kle av den greia der.
(Dag Fonbæk, VG)

Med unntak av begivenheter hvor nyhetskriteriene står så sterkt at hensynet til «regien» i
saken legges bort, har informantene mine gitt uttrykk for en type holdning som tilsier at
arrangerte begivenheter som i for stor grad er for opplagt arrangert i mindre grad blir dekket
av pressen. Om en slik begivenhet likevel blir dekket er imidlertid ikke pressens eventuelle
svekkede integritet der og da det største faremomentet for PR-aktøren og aktøren PRarbeideren representerer. Verre er det om redaksjonell omtale av en helt klart arrangert
begivenhet bidrar til at virkemidlene rundt arrangementet blir kommentert eller debattert, og
at det blir gjort en type metasak på den i pressen; «Det vil jo også sverte det partiet eller den
kunden eller den som har stått bak saken» (Roger Sandum, Gambit H & K). Her er et
eksempel på dette hentet fra 2001 da SV prøvde seg på en «frekk» en i forbindelse med
valgkampåpningen:
Da var vi oppe på den besøksgården oppe på Stovner. Vi hadde barnehagebarn eller
skolebarn, jeg tror det var barnehagebarn, og det var boller og brus og ballonger. Og det
var katt og kanin, og det var Erlend Loe som leste høyt fra «Kurt blir grusom». Og det var
bare strålende sol og det var bare herlige bilder, og du kan se det for deg. Det ble masse
fine oppslag om det og vi var dritfornøyd.
(Roger Sandum, Gambit H & K)

Nyhetsmediet svarte da på «tiltale»: «Aftenposten lagde en sak på at dette ble for strigla. Med
en sånn motreaksjon på at vi hadde skjønt det; SV har skjønt akkurat hva journalistene vil ha
og gir dem det. Den går ikke vi på liksom» (Roger Sandum, Gambit H & K). Og i artikkelen i
Aftenposten Morgen 14.auguset 2001 med overskriften «Bare barn, dyr og journalister på
SVs valgkamp-åpning» skrev Gunnar Magnus blant annet dette:
Ikke bare kunne gården by på små søte dyr: blant dem den canadiske mini-grisen Sylte, som villig lot
seg avbilde sammen med Halvorsen, og en liten kanin som krafset noe mer vettskremt da SV-lederen
trykket den til sin barm. Men SV hadde også «leid inn» en rekke barnehagebarn for å billedlegge sitt
valgkampbudskap om «barn og unge først». Som takk for innsatsen fikk barna brus og boller. De satt
dessuten pent i gresset da forfatteren Erlend Loe – som ikke har figurert i den senere tids rojale kjendissladder – leste om Kurt’en som vil bli statsminister. Men bare de voksne lo. Så da Kristin Halvorsen
gikk i gang med SVs program for en bedre skole, ble de små permittert.

Selv om SV da allerede hadde fått den omtalen av begivenheten som de ønsket er en slik
betegnelse selvfølgelig svært uønskelig. For aktører generelt gjelder det å unngå metasaker og
negativ redaksjonell omtale som dette.
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4.3 FORHOLDET TIL KILDEN
I den kontekst forholdet mellom journalist og kilde her bli satt inn i er det først og fremst
snakk om profesjonelle kilder. Men det er verdt å nevne at alle som gir informasjon til pressen
blir omtalt som kilder i form av at de er kilder til informasjon (Østlyngen og Øvrebø, 2008, s.
133). Det er imidlertid ikke kilden som er journalistens oppdragsgiver. Den rollen er det
offentligheten eller publikum som skal ha. Formålet med PR er å påvirke (Allern, 1996). Og
på grunn av at aktører utenfor pressen først og fremst har egeninteresser, og ikke folks
interesser på agendaen, blir mangel på avstand mellom journalister og kilder betraktet som et
problem (Østlyngen og Øvrebø 2008:133). Ifølge Østlyngen og Øvrebø (ibid) er det likevel
unødvendig mye hemmelighetskremmeri rundt det de kaller reporterens «gode kontakter».
Østlyngen og Øvrebø mener det derimot dreier seg om godt og helt nødvendig fotarbeid fra
journalistens side, noe som verken innebærer mystikk eller hemmelighold (ibid). Til tross for
dette er forholdet mellom journalisten og den profesjonelle kilden fortsatt, som jeg skriver i
teoridelen, svært omdiskutert. Profesjonelle kilder regnes for å ha relativt stor innflytelse på
pressen, men offentlig debatt omkring PR-arbeideres innvirkning på nyhetsbildet er likevel
noe vi som publikum sjeldent blir presentert for. Kanskje bare med unntak av en sjelden gang
når arrangerte begivenheter med for stor grad av regi gir metasaker i etterkant, eller kjente
stortingspolitikere melder sin overgang til PR-bransjen. Da blir det gjerne stort rabalder innad
i medie-Norge, og derfor tilsynelatende også utad. Men utenom dette er forholdet mellom
journalister og profesjonelle kilder fortsatt i stor grad skjult for ’mannen i gata’.
Hvordan forholdet mellom journalister og profesjonelle kilder er vil også kunne si noe om
hvilke faktorer som påvirker publiseringen av arrangerte PR-nyheter, slik som
problemstillingen etterspør. I det neste kapittelet vil jeg derfor fokusere på dette og ta for meg
forholdet mellom journalister og profesjonelle kilder med tanke på tilbakemeldingene og
svarene jeg fikk omkring dette under intervjuene. Jeg har spesielt lagt vekt på å finne ut hvor
lang eller kort avstand de to partene anser det for å være mellom dem.

4.3.1 AVSTAND OG NÆRHET
Ifølge Østlyngen og Øvrebø er vennskap og kildepleie to ulike dimensjoner som ikke er
forenlige. Kilder kan i prinsippet ikke bli for gode, men de kan lett bli for nære (2008:133). I
1987 skrev Georg Apenes at journalister betrakter avstand som et onde, og at en kjølig
distanse mellom journalisten og intervjuobjektet er uegnet for den rollen dagens journalister
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har påtatt seg (Apenes 1987). Det er mye som har forandret seg med tanke på teknologi og
medieformater siden den gang, men av intervjuobjektene mine ble i hvert fall avstanden
mellom journalister og PR-arbeidere betegnet som både lang og kort. Journalist Kjersti Nipen
mener avstanden er fullt tilstede:
Det er ikke sånn at jeg husker hvem som er hvem, på en måte. Jeg husker noen av
firmaene, men nei, det er ganske lang avstand for meg, men det kan være forskjellig fra
andre. Det er sikkert fordi jeg dekker mange felt så det er ikke sånn at jeg har de samme
bokfeltene og de samme kontaktene hver gang. Og fordi jeg ikke er så veldig glad i sånne
saker eller ideer som er plantet selv. Men jeg forholder meg jo profesjonelt til dem, jeg
har ikke noe imot at de sender mail og sånn. Alle som jobber profesjonelt er vel
innforstått med hvordan det fungerer og hvis vi takker nei til de så blir de ikke sure, i
hvert fall ikke åpent. Altså de jeg kjenner litt bedre er jo de departementene, som vi har
mye kontakt med, men da er det vel like ofte vi som tar kontakt for å få tak i statsråder til
å kommentere ting for eksempel. Jeg husker i hvert fall navnet på noen av de, men ellers
så synes jeg ikke det er så veldig tett nei.
(Kjersti Nipen, Aftenposten)

Også Anine Hallgren mener det helt klart er en avstand mellom journalister og PR-arbeidere:
Jeg mener det er god avstand. Vi kommuniserer på SMS og andre måter, treffes kanskje
ute til en pils innimellom, treffes i Stortinget i lunsjen, men jeg føler det er en veldig
profesjonell kommunikasjon.
(Anine Hallgren, TV 2)

Mona Ek velger på sin side å trekke frem teknologien i seg selv som en brikke på veien til å
ha skapt kortere avstand mellom pressen og PR-arbeidere: «Det blir lettere og lettere å få tak i
journalister – nye plattformer gjør det enklere». Informasjonskonsulenten fra det store forlaget
sier at det er en avstand der, en profesjonell avstand, men at; «samtidig så har vi jo møtt
hverandre gjennom så mange år at vi kjenner hverandres smak, ofte. Noe som gjør det lettere.
Så der kommer nærheten inn da». Morten Stenberg sier noe av det samme: «Det er begge
deler. Det kan være veldig nært og det kan være ganske langt unna. Du har jo gode kilder i
vennekretsen din, i nettverket. Altså når du har vært journalist i tjue år så bygger du deg et
nettverk også bruker du det». Også Dag Fonbæk er enig i at avstanden til PR-arbeiderne er å
betrakte som både kort og lang.
De jeg ikke kjenner der er det vel en viss avstand å gå. Der må de på en måte vise at de
skjønner hvordan vi tenker, oppgi hvem de er og hvem de utgir seg for, og på vegne av
hvem. Men de jeg kjenner vet stort sett at dette er en VG-sak derfor ringer de meg. Så der
kan du si at avstanden er kortere. Men likevel for dem så er det vi som sier ja eller nei til
saker altså. Det kommer ikke gjennom noe her uten at vi synes at det er en ålreit sak.
(Dag Fonbæk, VG)
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Intervjuobjektene betrakter altså avstanden som kort når journalisten og PR-arbeideren
kjenner hverandre godt, og avstanden som lang når journalisten og PR-arbeideren ikke
kjenner hverandre.
Jeg tror at ærlighet og etterrettelighet, og at de kan stole på deg, er viktige kort. De får si
hva de vil alle andre, men det kommer jeg til å stå på, med flagget til topps til båten går
under hvis nødvendig.
(Informasjonskonsulent, stort forlag)

Skal vi tro disse uttalelsene er avstanden mellom journalister og PR-arbeidere både kort og
lang. Det som imidlertid er interessant er selvfølgelig, som jeg også har vært inne på, i
hvilken grad den eventuelt korte avstanden påvirker innholdet av stoff i mediene. Altså i
hvilken grad også publisering av PR-nyheter i nyhetsmediene påvirkes av et nært forhold
mellom journalister og PR-arbeidere. Aktørene jeg intervjuet var opptatt av å understreke at
profesjonelle journalister ikke lar seg påvirke av relasjonen mellom journalisten og PRarbeideren. Som informasjonskonsulenten fra det store forlaget uttrykte det: «Det er en
profesjonalitet og selvstendighet, og over den kommer du aldri. Det er min erfaring, og det er
der den nærheten kommer inn også. Nært, men trå meg ikke for nære». Noe av det samme
uttrykker PR-rådgiver Sandum:
Det er mye mystikk, eller det er mye myter om forholdet mellom journalister og PRrådgivere. Og særlig når det begynner å bli sånn der … drikker øl sammen og er kompiser
og sånn… Jeg må si at jeg har både egen erfaring og sett mange andre kollegaer på min
side av bordet og jeg har sett mange journalister opp igjennom årene. Og jeg vil si at i de
aller fleste tilfeller så er det helt uproblematisk altså. Folk klarer å håndtere forholdet
mellom personlig relasjoner og et profesjonelt forhold. Jeg vet selv at det er mange
journalister som jeg har et godt personlig forhold til, som jeg har festet med, men som jeg
likevel, profesjonelt sett, har hatet neste dag fordi jeg synes de er så urettferdige.
(Roger Sandum, Gambit H & K)

I forbindelse med forholdet mellom journalister og PR-arbeidere er det også vesentlig å få
frem at PR-arbeidere har ulike roller også alt ettersom hvor de jobber. PR-arbeidere kan jobbe
enten for en bestemt bedrift eller organisasjon, eller i et byrå. Som PR-arbeider i en bedrift
eller organisasjon knyttes arbeidet spesifikt til akkurat den bedriften eller organisasjonen, i
tillegg til eventuelle samarbeidspartnere. Som PR-arbeider i en bedrift representerer en som
oftest bare en aktør og forholdet til pressen blir i det tilfellet tolket som langt nærere enn hva
som er tilfellet mellom ansatte i PR-byrå og journalister. Dette kommer av at man gjerne er
ansvarlig for den direkte kontakten med pressen selv som ansatt i bedrift eller organisasjon.
PR-rådgivere i PR-byrå fungerer noe som et mellomledd, men også dette bare i visse
situasjoner. Fokuset er mer rettet inn på å bistå kundene med råd til hvordan de selv kan og
skal opptre overfor pressen. Hvor vidt det er en kort eller lang avstand mellom journalisten og
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PR-arbeideren kan altså ikke diskuteres bare på generell basis, ettersom det også avhenger av
hvilken type stilling eller rolle PR-arbeideren har, og i hvilken type redaksjon nyhetsstoffet er
tilknyttet. For eksempel vil PR-arbeidere på Stortinget som for eksempel statssekretærer
opptre som, og være, egne aktører. Over tid knytter de både profesjonelle og personlige
forhold til journalister på Stortinget og til journalister i ulike redaksjoner (Roger Sandum,
Gambit H & K). Helt siden 1950-tallet har det også vært en bevisst politikk, fra Stortingets
side, å gi nettopp gode arbeidsforhold for Stortingets presselosje. Formålet med dette er å øke
sjansene for regelmessig journalistisk dekning av de politiske forhandlingene (Allern
2001:312). Forholdet mellom politiske journalister og politikere på Stortinget er imidlertid
spesielt myteomspunnet fordi de to partene omgås i så stor grad.
Ser du på politiske journalister i Stortinget så er det en ganske avansert form hvor de
myldrer og blander seg inn i miljøene, samtidig som de overvåker. Det krever at
journalistene vet nøyaktig hva de holder på med altså. At en kjenner rollen sin. Men om
journalisten er dyktig og har kompetanse på det han holder på med så er det ingen risiko i
det sett fra journalisten sin side.
(Otto Ulseth, TotalConsult)

Journalister og PR-arbeidere eller statssekretærer, lever tett i Stortingets ganger. Men i
sportsverden, som for eksempel i skimiljøet, uttrykker imidlertid Otto Ulseth at det er en
lenger avstand mellom journalister og PR-arbeidere. Selv har han erfart at PR-arbeidere i
bransjen, for eksempel i forbindelse med landslag, forholder seg sjelden til journalistene
utenom enkelte seanser i løpet av året. I utgangspunktet er også sportsjournalistikk stilt
annerledes enn annen journalistikk ettersom det tilsynelatende blir stilt færre og løsere krav til
den helt «kritiske» journalistikken. Og ifølge Ulseth «danser» også sportsjournalister i større
grad med kilden enn mange andre. At PR-arbeidere i denne bransjen får en annen rolle enn
for eksempel PR-arbeidere på Stortinget kan derfor ha en naturlig forklaring. Samtidig som
sportsjournalistikk i stor grad dreier seg om å omtale «lette» saker i form av omtale om
arrangerte tilstelninger som renn, løp og ritt. At pressekonferanser i forbindelse med
sportsarrangementer i stor grad blir dekket av pressen er kanskje heller ikke så kritikkverdig,
ettersom det ikke er like uventet som at andre typer journalister dekker arrangerte
begivenheter

i

nyhetsmediene.

Fokuset

hos

publikum

som

blir

presentert

for

sportsjournalistikk ligger trolig en litt annen plass enn akkurat på hvor vidt journalisten stiller
seg kritisk nok til kildene og hvem aktøren bak saken er. Kravet om integritet og
uavhengighet hos journalisten kan jo også sies å tilpasse seg publikums forventninger til
journalistens

nyhetsområde

og

den

samfunnsbetydningen

representerer.
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den

typen

journalistikk

4.3.2 EKSKLUSIVITET OG PRESSEETIKK
Spillereglene for interaksjonen mellom journalister og kilder er definert i Vær Varsomplakaten (VVP), og disse spillereglene er all seriøs norsk presse forpliktet til å følge
(Cappelen 2012:387). Å måle ting opp imot et etisk regelverk gir likevel store utfordringer
ettersom VVPs retningslinjer lett kan tolkes på ulike måter. Hva vil det for eksempel si at
journalister skal være aktsom med behandling av informasjon fra kilder som tilbyr
eksklusivitet? Hvordan skal det å være aktsom tolkes? Bør man som journalist av prinsipp
ikke publisere saker som tilbys eksklusivt? Eller kan journalister publisere saker som tilbys
eksklusivt og samtidig ivareta integriteten som en kildekritisk journalist?
I dagens presse blir det som sagt mer og mer krav til eksklusivitet og gode eksklusive saker
har gjerne lettere for å få publisitet enn saker som blir tilbudt alle. Det gjelder å bli kreditert
fremfor å måtte kreditere andre og konkurrerende redaksjoner (Cappelen 2012). Som tidligere
nevnt har profesjonelle kilder, som Roger Sandum i Gambit H & K påpeker, i oppgave å være
gode kilder. Det vil si at de også kjenner til de journalistiske kriteriene og derfor vet hva det
vil lønne seg å «selge» inn av saker både eksklusivt og ikke, og hva som tilsynelatende er
nytteløst. Sandum mener profesjonelle kilder derfor også er opptatt av å ikke krysse de
presseetiske linjene fordi det verken vil tjene dem eller pressen:
For det første så har i hvert fall jeg, og jeg tror de aller fleste som har den typen jobb som
jeg har, en veldig god følelse med hva som er de etiske grensene til journalistene og vi
har ikke noe ønske om å utfordre de. Eller altså tvert imot, vi har jo et ønske om at vi ikke
skal komme i situasjoner hvor det blir ubehagelig for oss eller dem. Det kan godt hende at
vi prøver å utfordre dem litt, men det er jo ikke noe mål for oss å bringe de over en etisk
grense heller. For det er jo en grunn til at de etiske retningslinjene til journalistene er der.
Det er jo ikke bare en selvjustis. Det har jo også noe med hva slags integritet eller hva
slags omdømme de har blant folk.
(Roger Sandum, Gambit H & K)

Til tross for at Sandum ikke anser seg selv for å krysse presseetikkens etiske retningslinjer
ved å tilby saker eksklusivt, vil det selvfølgelig kunne være uenighet om i hvilken grad
eksklusive innsalg av arrangerte begivenheter bidrar til at de etiske grensene i noen grad
krysses. I Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 står det at man som journalist skal være «kritisk i
valg av kilder» og «… spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder,
informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot
betaling.» Under intervjuene mine sporet jeg ytterst få sterke (med tanke på presseetikken)
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motforestillinger mot å enten; som PR-arbeider gi saker eksklusivt til pressen, eller som
journalist; å publisere saker de er blitt tilbudt eksklusivt. Anders Cappelen sa han ville hatt
betenkeligheter med å tilby saker eksklusivt om han jobbet som PR-arbeider i en offentlig
institusjon,

ettersom

eksklusivitet

da

ville

forfordele

enkeltorganisasjoner.

Og

informasjonskonsulenten fra det store forlaget sa de ikke likte å tilby saker eksklusivt fordi de
helst vil at flere skriver: «Men det er klart at i noen sammenhenger så ser vi at det kan være
viktig for boka og forfatteren at vi gir det til én». Otto Ulseth mener det er: «…en del av
journalistikken det å klare å oppnå så god kontakt med kildene at du får eksklusive saker og
sånt. Det er jo på mange måter journalistikkens vesen».
Presseetikken hjelper oss og styrer oss. Det er den som ligger under hele veien. Hvis jeg
skjønner at noen forsøker å selge inn reklame, tekstreklame eller bare få PR eller
oppmerksomhet så vet jeg at det styrer vi unna.
(Anine Hallgren, TV 2)

Det er viktig å bemerke, som Hallgren indikerer, at ansvaret her ligger hos journalisten.
Hovedargumentet mot å publisere saker man som journalist eller redaksjon blir tilbudt
eksklusivt er jo at avtaler om eksklusiv formidling (også av regisserte begivenheter) ikke skal
være til hinder for fri nyhetsformidling, slik som VVPs punkt 1.3 sier. Dette er et viktig og
utfordrende punkt ettersom eksklusivitet er blitt stadig viktigere for alle avdelinger i en
redaksjon, og kampen om nyhetssakene er beinhard ettersom de største nyhetsaktørene først
og fremst ønsker å ha enerett på saker. Enerett er problematisk ettersom det hindrer at alle
medier har tilgang til den samme informasjonen. Innen kulturredaksjonen er det ekstra
utfordrende fordi fordelene med å få enerett, eller førstelansering, er såpass stor. Det er for
eksempel ikke uvanlig at store forlag og store aviser går sammen om å lansere en bok.
Forlaget gir da avisen «enerett» på førstelanseringen gjennom å gi de rett til et eksklusivt
intervju med forfatteren eller et bokutdrag (Aspevoll 2004, Lund 2005:48). Dette gir god PR
for forlaget og boken, mens den positive ringvirkningen for avisen er at de gjør seg
interessante og konkurransedyktige i markedet med en eksklusiv sak som bare de kan
publisere. Det blir altså en vinn-vinn-situasjon som jeg har nevnt tidligere. At redaksjoner
samarbeider med forlag kan kritiseres ut ifra etiske synspunkter, men higen etter publisering
av eksklusivt materiale er en stadig tydeligere og viktigere tendens i pressen. Grunnen til at
eksklusivitet kan hindre fri nyhetsformidling er imidlertid at de små og mellomstore
redaksjonene ikke får tilgang til de samme sakene som de store redaksjonene. De største
nyhetsredaksjonene kan sikre produktene mest oppmerksomhet og kan i mange tilfeller også
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derfor få nyhetssakene, selv om det selvfølgelig også finnes unntak. De små mediene kan jo
også ha sine fordeler:
Det er klart at ofte vil de store mediene ha en fordel, altså ha lettere for å få eksklusivitet i
kraft av sin størrelse. Men i gjengjeld vil de små mediene ha fordel av nærheten, som er
litt slik at i forhold til Petter Northug for eksempel så tror jeg det var Trønderavisa på
Steinkjer som fikk et par av de mest eksklusive sakene. Ja, også kom VG ganske godt ut
av det med Petter Northug i min tid fordi jeg opplevde de som dyktige.
(Otto Ulseth, TotalConsult)

Et møte med Petter Northug, et skolebesøk med et departement eller en lansering av en ny
bok, film eller CD er i prinsippet fritt tilgjengelig for alle, men i det «nyheten» blir gjort til et
privilegium for en stor aktør blir den også privatisert (Lund 2005:48). Noe som helt klart gjør
at publisering av slike pseudobegivenheter er med på å hindre såkalt «fri» nyhetsformidling.
Et annet og kanskje vel så utfordrende og viktig poeng, når vi snakker om eksklusivitet i
saker, kommer av det begrensede sideantallet i avisen, den begrensede plassen på nettavisen
og den på forhånd fastsatte tiden til nyhetssendinger på TV og radio. Om eksklusive saker får
«forkjørsrett» vil det si at andre saker blir satt til side. Som PR-arbeider vil de fleste etter
hvert vite hva som gjelder i pressen og bare tilby de mest aktuelle sakene eksklusivt. Og
ettersom eksklusivt stoff er så populært vil det gi PR-arbeidere, eller såkalte profesjonelle
kilder, et klart fortrinn ved at de også på grunn av dette lettere blir prioritert av pressen.
Jeg opplever at jeg vet når jeg skal ta kontakt og når jeg ikke skal ta kontakt. Men det er
jo helt subjektivt, så det kan være feil. Men jeg lesser jo ikke ut telefoner og mailer når
jeg synes det ikke er noe verken for deg eller deg eller deg… Jeg tror vi bruker sunn
fornuft på begge sider, altså. Det er min oppfatning.
(Informasjonskonsulent, stort forlag)

At journalister eventuelt skal komme til å stille seg spørsmålet om det er etisk forsvarlig å
publisere saker de har fått tilbudt eksklusivt er ifølge Roger Sandum (Gambit H & K) direkte
naturstridig og en utopisk tilnærming.

4.4 OBJEKTIV JOURNALISTIKK?
Selv om det tilsynelatende er et utallelig antall nyhetssaker vi blir møtt med hver dag gir
plass- og tidsbegrensninger selvfølgelig klare begrensninger. Journalister og redaktører i de
ulike redaksjonene må hver dag vurdere hvilke saker som skal bli presentert for publikum og
ikke. Og når nyhetsbildet er satt, prioritert ut fra en bedømmelse av døgnets begivenheter, er
vinkelen på verden valgt. Det vi blir presentert for av nyhetssaker er dermed de sakene som
pressen mener fortjener medieoffentlighetens lys (Østlyngen & Øvrebø 2008:93).
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Til tross for det store spriket som finnes mellom det ideelle formålet med journalistikk og det
redskapet for PR-byråers kunder, som journalistikken i noen tilfeller kan sies å være, gir
nyhetsmediene oss likevel et bilde av publiserte nyhetssaker som naturlige utspring av
hendelser i det virkelige liv. Avstanden, som i realiteten er fullt tilstede mellom publiserte
nyhetssaker og virkelige hendelser, blir gjort enkel og ukomplisert selv om journalistisk
utvelgelse, bearbeiding og presentasjon alltid vil være en nødvendighet (Allern 1997:86,
Østlyngen

&

Øvrebø

2008:89,

Cappelen

2012:15).

Speilmetaforen,

som

mange

nyhetsformidlere velger å benytte seg av, er altså svært misvisende. For til tross for det
eksplisitte idealet om objektivitet i journalistikken er det enighet om at fullstendig «speiling»
av virkeligheten, gjennom journalistikk, ikke er mulig (Brurås 2006). Til tross for at
lanseringer og andre PR-hendelser i all hovedsak er organiserte begivenheter, nettopp for å få
medieomtale, er de ofte ansett som aktuelle. Derfor vil det også være naturlig å omtale dem av
nyhetsmediene.	
   En bokutgivelse eller boklansering scorer høyt på aktualitetsskalaen, spesielt
om forfatteren er en anerkjent forfatter og i tillegg har mottatt en pris. Slike saker vil for
nyhetsmediene ofte ha høy nyhetsverdi, og i mange tilfeller en enda høyere interesseverdi.
Dette til tross for at det kan anses som problematisk når nyhetssaken om en begivenhet blir
viktigere enn selve begivenheten.
For mange kan nok forventningene om god journalistikk se ut til å drukne i kampen om
markedsandeler og fokus på underholdningsverdier i nyhetsmediene. I likhet med Svein
Brurås får man lyst til å spørre seg hvordan pressen kan forsvare sin opptatthet av de nære
trivialiteter og banale småting i en verden som skriker i lidelse, krig og nød (Brurås 2006:12).
Aspektet kan få de eventuelt gode, etiske begrunnelsene for å publisere pseudobegivenheter i
nyhetsmediene til å virke fjerne. Det journalistiske idealet kan tilsynelatende bli skjøvet til
side i blant. VG kombinerer for eksempel i tabloidjournalistiske saker med andre saker som er
av større samfunnsinteresse og velger å se totalen. Det journalistiske idealet i avisen blir på
denne måten målt ut ifra en type gjennomsnitt av saker som både trekker folks interesse ved å
være saker og overskrifter preget av journalisters tabloide hjerter, og de sakene som kan bli
forstått som viktigere ut ifra samfunnsforholdene.
I det store og det hele, hvis du tar alt vi gjør, som Torry Pedersen vår redaktør sier, og det
synes jeg er ganske klokt sagt altså, så gjør vi veldig mye viktig - også - i VG. Vi kjører
store, tunge gravesaker og får ryddet opp i skjeve samfunnsforhold og sånn. Vi gjør mye
sånt også, så han velger og se totalen her. At det skader ikke at vi er litt på puppegaleien
av og til og Märtha og Ari-galeien av og til og skriver betydningsløse klikkvinnere så
lenge vi også forvalter vårt samfunnsansvar ved å ha avslørende, gode samfunnssaker og
kritiske ting til politikk og sånn. (Dag Fonbæk, VG)

72

«I den kulturelle angst for kjedsommeligheten søker mediene tilflukt i tabloidvirkelighetens
banaliteter, likegyldigheter, adspredelser og pseudobegivenheter». Dette skrev Georg Apenes
i en kronikk i Aftenposten Morgen for et kvart århundre siden (1987). Det er en sterk påstand
Apenes kommer med, og overfor journalister en svært nedlatende karakteristikk, men kan
likevel noen nekte for at så er tilfelle? Også pseudobegivenheter blir jo nyhetssaker fordi de
ofte er mer dramatiske, eller på andre måter bedre tilpasset nyhetsdramaturgien, enn
«spontane» hendelser (Morgenstern 1990). Noe som selvsagt er et resultat av at de
journalistiske nyhetskriteriene og interesseverdiene er ofte enklere å innfri i «skapte»
nyhetssaker enn i hendelser tatt rett ut ifra det virkelige liv.
Ifølge bokmålsordboka beskriver adjektivet objektiv noe som er allmenngyldig, saklig og
upartisk og ideelt sett skal journalister opptre objektivt og gi oss et nyhetsbilde som «speiler»
virkeligheten. Men at mennesket skal kunne «speile» virkeligheten, ved å videreformidle
informasjon, er umulig ettersom all kommunikasjon innebærer fortolkninger (Gentikow
2005:133). «En journalist vil alltid være preget av sine holdninger og verdier, sin kulturelle og
sosiale bakgrunn, sin tilhørighet og identitet. Det er å lure seg selv å tro at man kan kle av seg
alt dette og utøve et «objektivt» profesjonelt skjønn i yrkesutøvelsen» (Brurås 2006:42).
Journalistikk innebærer valg fra yrkesutøvernes side og forutsetter at journalister gjør
forenklinger og forminskninger av verden. Objektivitetsidealet står likevel fortsatt sterkt i
yrkesutøvelsen. Til tross for at mange vil kunne stille seg bak påstanden om at journalisten
allerede har gjort en subjektiv vurdering når han eller hun har valgt sak og kilder, er imidlertid
objektivitetsidealet fortsatt viktig for journalister (Østlyngen & Øvrebø 2008:90 og 91).

4.5 INFORMASJON OM KILDEN TIL PUBLIKUM
Å få kunnskap om hvem som er kilden eller kildene i nyhetssaker er en av de viktigste
forutsetningene publikum har for å kunne tolke informasjon fra pressen (Cappelen 2012:313).
For leseren eller seeren er kilder og opprinnelse viktig informasjon fordi dette forteller mye
om motivet for saken, og leseren eller seeren gis på den måten bedre forutsetninger for å gjøre
seg opp sin egen mening om nyhetssakens troverdighet. Anine Hallgren hos TV 2 sier dette:
«Vi forteller ikke alltid i selve reportasjen hvordan innsalget har skjedd og at det er fra et
departement, men en skjønner jo kanskje at det er slik det har foregått». Men Hallgren tror
ikke at alle skjønner det og Morten Stenberg sier noe av det samme:
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Jeg skjønner hvor ting kommer fra. Jeg har vært med så lenge at jeg skjønner at her har
det vært PR-rådgivere, her har det vært kommunikasjonsrådgivere. Her er det noen som
står bak som har et budskap de har solgt og de har klart å selge det inn. Jeg forstår det,
men tanta mi gjør ikke det og det er hun som må skjønne det. Det er hun som blir lurt da,
ikke jeg. Og tanta mi det er Kari og Ola Nordmann.
(Morten Stenberg, NRK)

Det kommer sjelden klart frem for publikum hvem som har tatt initiativet til saken. Og også
Vær Varsom-plakaten (VVP) krever av journalisten av kilden skal identifiseres. Punkt 3.1 i
VVP lyder slik: «Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det
kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson». Men dette punktet er i
strid med PR-arbeidets natur, for å skaffe redaksjonell omtale av en virksomhet hvor
egeninteressen ikke fremgår, er ofte en viktig del av en PR-arbeiders jobb (Gandy 1982:14 og
64). Dette til tross for at det også er svært motstridig med krav i Tekstreklameplakaten:
«Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff. En særlig aktsomhet og kildekritisk vurdering er
nødvendig når redaksjonen mottar tips og materiale fra profesjonelle informasjonsleverandører. Dersom
redaksjonen publiserer tekst, bilder, grafikk, lyd- eller videoopptak som er hentet fra PR-materiell, skal
det gjøres oppmerksom på dette».
(Tekstreklameplakaten punkt 6)

At egeninteressen ikke fremgår i stor grad er viktig for avsender for at publikum i større grad
skal kunne tolke saken som objektiv og uavhengig av kilder med vesentlige egeninteresser i
saken. Dette vil igjen gjøre at saken fremstår som mer troverdig. Det blir sjelden oppgitt i
avisen, på TV, radio eller nett hvem som har tatt initiativet til PR-nyheten. Noe som altså
strider mot etikken i journalistikken og fremgår som politisk ukorrekt i og med at sakene
gjerne er reklame gjemt i nyhetene som redaksjonell omtale. Samtidig er det grunn til å spørre
seg om nyhetsinnslaget om en boklansering eller kinopremiere i beste sendetid på Dagsrevyen
hadde vært mindre problematisk om reporteren under reportasjen oppgav eksplisitt for seeren
at lanseringen er arrangert av forlaget eller filmselskapet i håp om å få medieomtale og øke
salgstallene. Det ville vært en ærligere tilnærming, men problemet er imidlertid at det er
uunngåelig at informasjon om iscenesettelsen av den arrangerte begivenheten da ville blitt
mer interessant enn selve begivenheten (Boorstin [1961] 1992:220).
Pseudobegivenheters konstruerte natur kan heller ikke avsløres ved at man prøver å finne en
underliggende virkelighet. Det å vise hvordan begivenhetene er regissert, gjør dem bare mer
interessante. De blir selv nye pseudobegivenheter: «Nyhetene bak nyhetene». Forsøk på å trekke
virkeligheten inn massemediene - reportasjer om "vanlige" mennesker, om kjendisers privatliv eller om
en ukjent kunstners martyrhistorie - skaper bare nye kjendiser og images. Jo mer publikum holdes
informert, desto mer blir de trukket inn i massemedienes menneskeskapte verden, der virkeligheten bak
et image blir et annet og nytt image.
(Morgenstern 1990)
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Informasjon om iscenesettelse av pseudobegivenheter gjør altså bare sakene mer interessante
og informasjon om dette kan derfor lett skape interesse for pseudobegivenheter utover
rimelighetens grenser (Boorstin 1987:278). Det er også vesentlig å nevne at i hvilken grad
initiativtaker blir oppgitt i teksten eller i nyhetsinnslaget også kommer an på hvordan saken er
solgt inn. Ved bruk av PR- eller medierådgivere fra PR-byrå vil ikke disse komme til å bli
dratt inn i saken eller nevnt på noen måte, selv om det kan ha vært de som tok kontakt med
nyhetsredaksjonen. Den videre kontakten blir imidlertid opprettet mellom redaksjon og
aktøren det er snakk om. PR-rådgiveren fra PR-byrået vil derfor ikke komme til å være med i
bildet lenger og blir derfor bare et tredje ledd. Mens PR-arbeidere som jobber i bedrifter eller
organisasjoner i langt større grad opptrer som en aktør og kan og blir sitert i slike saker.
... hvem som har solgt inn saken det har ikke leseren noe med. Altså det kommer aldri
frem at i går tok et PR-konsulentfirma kontakt med VG og fremmet denne saken. Det er
ikke stoff. Så de er rett og slett døråpnere opplever jeg på vegne av oppdragsgiver, også
blir det en sak mellom oppdragsgiver og oss hva vi skriver og om vi skriver.
(Dag Fonbæk, VG)

Anine Hallgren sier dette:
Vi er veldig varsomme med innsalg vi får fra PR-bransjen. For noen ganger kan vi
kanskje ikke se at det er PR-bransjen som står bak og da må vi være ekstra varsomme.
PR-bransjen har likevel blitt mye tydeligere i å si hvem som er oppdragsgiveren deres,
det er vi opptatt av å få vite og vi har også begynt å si det i innslagene våre hvis det er
tilfelle. For eksempel hvis vi lager en sak om et legemiddel og bruker en undersøkelse
som er bestilt av produsenten som lager legemiddelet så fortjener folk å vite om det og
hvordan maktspillet er. Vi vurderer slike innsalgssaker opp mot nyhetskriteriene og
etikken, at saken har relevans for mange, og at saken har for eksempel politikk eller
konflikt i seg som gjør at vi velger å dekke den.
(Anine Hallgren, TV 2)

Som drevne PR-arbeidere er også mange i stand til å kreere saker som heller ikke for
journalistene ser ut til å stamme fra PR-arbeid. Og det gjør det selvfølgelig ekstra utfordrende
når motivet for saken også er skjult for journalistene. Men økningen av profesjonelle PRarbeidere har gjort journalister mer bevisste, noe som igjen har ført til at PR-arbeidere har blitt
mer opptatt av å være «redelige» og oppgir i større grad hvem de representerer i form av
hvem som er oppdragsgiver, ifølge mine informanter.
Vi har laget saker der vi forteller at for eksempel TV 2 er blitt invitert med for at noen vil
vise frem noe nytt. Men så snur vi om på fokuset i saken, kanskje intervjuer noen som
berøres av saken og gjør noe mer ut av det. Dermed blir det ikke slik at noen bare får lov
å vise frem noe uten at vi har gjort et solid journalistisk arbeid rundt.
(Anine Hallgren, TV 2)

En svært kritisk tilnærming til kildene, eller å snu helt om på saken, er selvfølgelig fullt mulig
for journalistene og redaksjonene. Det er til en hver tid opp til journalistene selv å bestemme
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hva som skal publiseres og hvordan det skal gjøres. Journalistene og redaksjonene står fritt,
og i utgangspunktet uavhengig, til å velge blant kilder og til å velge hva de vil publisere og
ikke.

5 DISKUSJON OG KONKLUSJON
Målet med denne masteroppgaven er å rette søkelyset mot regisserte nyheter og publiseringen
av dem. For å begrense temaet falt valget på pseudobegivenheter, eller PR-nyheter, i
nyhetsmediene. Ønsket var å finne svar på hvilke faktorer som påvirker denne publiseringen.
Hovedproblemstillingen endte derfor opp med følgende ordlyd:

•

Hvilke faktorer påvirker publiseringen av arrangerte PR-nyheter?

For å kunne besvare denne problemstillingen valgte jeg tre mer spesifikke forskningsspørsmål
som kunne belyse temaet.
I dette kapittelet vil jeg starte med en gjennomgang av hvilke funn jeg har gjort av de ulike
forskningsspørsmålene. Deretter vil jeg foreta en kort oppsummering av disse funnene i
forbindelse med hovedproblemstillingen og med disse besvare problemstillingen. Jeg skriver
her at jeg vil komme til å svare på forskningsspørsmålene og hovedproblemstillingen, men vil
imidlertid understreke av svarene er basert på akkurat denne studiens funn. Svarene må derfor
ikke bli sett på som absolutte, men ut ifra oppgavens materiale og begrensninger. Til slutt i
kapittelet vil jeg komme med forslag til videre forskning knyttet opp mot temaet i denne
masteroppgaven.

5.1 FORSKNINGSSPØRSMÅL 1
Hvilke nyhetsverdier avgjør om journalisten velger å publisere pseudobegivenheter i
nyhetsmediene?
I teoridelen i denne oppgaven er det gitt en redegjørelse av ”lærebokens” nyhetsverdier, de
tradisjonelle nyhetsverdiene og de kommersielle nyhetsverdiene. Det er også disse
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nyhetsverdiene intervjuobjektenes svar er vurdert opp imot og dermed også disse som er lagt
til grunn for svaret på det ovenstående forskningsspørsmålet. Det er imidlertid de
nyhetsverdiene som ser ut til å være mest avgjørende for om en pseudobegivenhet blir
publisert eller ikke, som her blir nevnt.
Som studien viser fremstår «lærebokens» andre nyhetsverdi identifikasjon som svært viktig,
og spesielt satt i sammenheng med bruk av kjendiser. Innslag av kjendiser kan i stor grad øke
sjansen for å få publisitet uavhengig av type nyhetsmedium. Hvilken type kjendis eller kjent
fjes som er mest populær for en gitt nyhetsredaksjon avhenger imidlertid av nyhetsmediets
profil. I denne oppgaven er det også gjort funn som tyder på at om kjendisfaktoren er høy nok
kan for eksempel det tradisjonelle kravet om at aktøren ikke bør være for kommersiell, måtte
komme til å vike. Den fjerde av lærebokens nyhetsverdier er også spesielt relevant ettersom
aktualitet også kan knyttes opp til det forsterkede ønsket journalister ytrer om å sette
arrangerte begivenheter inn i en større sammenheng og knytte det til et aktuelt tema.
Aktualitet kan også knyttes opp til kravet om at det bør omhandle noe nytt, som for eksempel
lanseringer også gjør.
Av de tradisjonelle nyhetsverdiene er det først og fremst den andre av disse som er
nevneverdig her. Denne nyhetsverdien som tar for seg hvor mange saken har betydning for
kan til gjengjeld være svært viktig.
Gjennom arbeidet med denne studien har det gått tydelig frem at alle de fire kommersielle
nyhetsverdiene fremstår som svært relevante hva angår pressens dekning av nettopp
arrangerte begivenheter. Den første kommersielle nyhetsverdien indikerer at journalistene og
nyhetsredaksjonene tiltrekkes av arrangerte begivenheter hvor dekningen krever få ressurser.
Dette ser også ut til å stemme med funnene i denne oppgaven da en vesentlig del av
profesjonelle kilders og PR-arbeideres verdi ligger nettopp i å lette arbeidet for journalistene
og nyhetsredaksjonene. Om dette ikke hadde fungert ville jo heller ikke PR-arbeidere brukt
tid på denne typen arbeid. Den andre kommersielle nyhetsverdien ligger litt i samme gate og
uttrykker at jo bedre tilrettelagt den arrangerte begivenheten er journalistisk, jo større er
sjansen for dekning. Det er helt klart et spørsmål om tid og ressurser fra nyhetsmedienes side,
så hjelp utenfra kan gjøre veien til redaksjonell omtale kortere. Noe som både er i tråd med
teoretiske perspektiver og utsagnene fra intervjuobjektene i oppgaven. Av samtlige
nyhetsverdier presentert i denne studien er det den tredje kommersielle nyhetsverdien, som
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dreier seg om at jo mer eksklusivt en sak tilbys jo lettere blir det en nyhetssak, som skiller seg
ut som den definitivt viktigste. Denne nyhetsverdien er av svært stor betydning, og av langt
større betydning enn jeg hadde forventet. Ifølge svarene jeg fikk av journalistene som jeg
intervjuet står kravet om eksklusivitet sterkt hos alle de representerte nyhetsredaksjonene i
denne studien. Og PR-arbeiderne vet også å benytte seg av fortrinnet eksklusivitet kan gi dem,
hva angår redaksjonell omtale av arrangerte begivenheter. Den fjerde og siste kommersielle
nyhetsverdien indikerer at jo større betydning sensasjon har for et nyhetsmedium desto
mindre teller kriterier som relevans, saklighet og nøyaktighet. Veien frem til publisering av
arrangerte begivenheter ser ut til å være kortere i noen nyhetsredaksjoner enn hos andre.
Nyhetsmediets profil har helt klart betydning samtidig som type journalstikk også er
avgjørende for i hvor stor grad sensasjon er vesentlig.
Til tross for det svaret på forskningsspørsmålet som her er gitt er det likevel viktig å bemerke
at det er situasjonsbetinget og avhengig både av hvilken aktør som selger inn saken og
hvilken nyhetsredaksjon begivenheten blir solgt inn til, hvilken eller hvilke nyhetsverdier som
er av størst betydning hva angår redaksjonell omtale av arrangerte begivenheter.

5.2 FORSKNINGSSPØRSMÅL 2
Hvordan påvirker forholdet mellom journalister og PR-arbeidere publiseringen av
pseudobegivenheter i nyhetsmediene?
Selv om mange journalister og profesjonelle kilder kjenner hverandre uttrykker
intervjuobjektene mine, fra begge leire, at kjennskapet ikke påvirker hva som blir publisert.
Fordelen PR-arbeidere som kjenner journalister imidlertid kan oppleve er en lettere tilgang til
journalisten ved at navnet til vedkommende er kjent for journalisten og at vedkommende slik
har lettere for å skille seg ut blant alle e-postene eller telefonene. Når journalisten blir
kontaktet av en PR-arbeider vedkommende kjenner, kan han eller hun i større grad også
kjenne til sjansen for at vedkommende har noe å komme med sammenlignet med andre PRarbeidere. Sjansen for at journalisten svarer på henvendelsen kan derfor tolkes som større
dersom det fra før allerede er opprettet et kjennskap mellom de to og de tidligere erfaringene
var positive. Men det er, som intervjuobjektene gav uttrykk for, ikke en indikasjon på at PRarbeidere som kjenner journalister lettere får publisitet. Det er imidlertid interessant å se at
studien indikerer at det er ulike tolkninger av hvor vidt det er en interessemotsetning mellom
journalister og PR-arbeidere eller ikke. Begge parter opplever likevel at journalisters integritet
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opprettholdes. PR-arbeidere som representerer spesielt attraktive aktører vil imidlertid kunne
favoriseres. Om den arrangerte begivenheten PR-arbeideren kan tipse om eller tilby
journalisten (eller nyhetsredaksjonen) i stor grad innfrir de vesentligste nyhetsverdiene kan
dette også gi godvilje ved et senere innsalg fordi journalisten da har fått inntrykk av at PRarbeideren vet når han eller hun har noe å komme med og ikke. I hvilken grad PR-arbeideren
er erfaren og kjenner til nyhetsverdiene og de kriteriene som må innfris for å få
medieoppmerksomhet er derfor også vesentlig. At den profesjonelle kilden nettopp er
profesjonell er altså av stor betydning. Fra begge sider av bordet blir det imidlertid formidlet,
av intervjuobjektene mine, at det er journalisten og ikke PR-arbeideren som avgjør om
arrangerte begivenheter får publisitet. Profesjonelle journalister skal kunne opprettholde nære
relasjoner til profesjonelle kilder uten å la det få innflytelse på hva slags stoff de velger å
publisere.

5.3 FORSKNINGSSPØRSMÅL 3
Hva hindrer pressen fra å publisere pseudobegivenheter?
Selv om det er mye som kan bidra til å øke sjansen for å få solgt inn en nyhetssak om en
arrangert begivenhet til pressen, er det samtidig også mange momenter som kan hindre
pressen fra å publisere nyhetssaker om arrangerte begivenheter. Ifølge studien er viktige
momenter som kan hindre publisering rundt en arrangert begivenhet: plassmangel, fravær av
anmeldelser eller negative anmeldelser (aktuelt for forlagsbransjen), feil «timing», dårlig
«pitching» i innsalget eller at selve saken betegnes som uinteressant eller for dårlig av
pressen. Journalistisk integritet og pressens selvstendige vurderinger påvirker også i stor grad
hvor vidt en arrangert begivenhet får publisitet eller ikke. I tråd med teori på området vil
interessemotsetningen, eller den ulike agendaen til journalister og PR-arbeidere og deres
arbeidsgivere, bli forstått som et hinder fordi målsetningen med publiseringen vil bygge på to
ulike grunnlag og som oftest være vidt forskjellig. Som nevnt tidligere viser studien også at
dersom arrangøren bak den arrangerte begivenheten ikke implementerer noen kjente fjes kan
også det svekke sjansen for å få mediedekning omkring PR-nyheten. Forholdet mellom
journalisten og PR-arbeideren kan ha betydning for hvor vidt begivenheten blir dekket da
profesjonelle kilder som ikke kjenner den eller de journalistene vedkommende tar kontakt
med kan ha en litt lenger vei å gå i innsalget av saken ved at de må bevise at de har noe å
komme med, da journalisten i utgangspunktet ikke har noen preferanser på navnet til
vedkommende. Ifølge intervjuobjektene i denne oppgaven kan det også være et stort hinder
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om man ikke kjenner til de ulike nyhetsmediene og deres profil. For å kunne selge inn riktig
sak til riktig redaksjon eller riktig journalist er denne kunnskapen helt vesentlig. Det vil også
kunne være et hinder om saken ikke kan bli satt inn i en større sammenheng eller for
eksempel relatere til typiske tendenser i samfunnet. Om temaet den arrangerte begivenheten
dreier seg om ikke er et aktuelt tema kan det hindre publisitet. Av praktiske tilnærminger har
intervjuobjektene i studien også trukket frem gode fotomuligheter som viktige. Om det viser
seg at det er dårlige eller få muligheter til å bildelegge seansen på en god måte vil det kunne
stå i veien for publisering.
Som tidligere nevnt viser studien at eksklusivitet er svært viktig for nyhetsredaksjonene. Og
på grunn av dette vil det å ikke tilby den arrangerte begivenheten ikke eksklusivt for
nyhetsredaksjonen svekke interessen for den arrangerte begivenheten. Det er likevel viktig at
begivenheten ikke må være regissert i alt for stor grad. Ifølge intervjuobjekter i denne studien
kan det for eksempel slå veldig dårlig ut om begivenheten blir arrangert til «ære» for bare en
spesiell nyhetsredaksjon. Om det er en begivenhet hvor alle redaksjoner blir invitert bør man
imidlertid vurdere å tilby noe ved seansen eksklusivt. Samtidig er det viktig å nevne at langt
fra alle arrangerte begivenheter har en nyhetsverdi som tilsier at den på noen måte bør tilbys
eksklusivt. Eksklusivitet er ikke en garanti for medieomtale, men en aktuell arrangert
begivenhet får ytterligere interesse fra redaksjoner om den tilbys eksklusivt. Det nest siste
momentet som jeg her vil komme inn på, som studien indikerer kan hindre pressen fra å
publisere en pseudobegivenhet, er om begivenheten er arrangert av en kommersiell aktør. Det
siste, men langt fra minst viktige, hinderet dreier seg om at den arrangerte begivenheten i for
stor grad er regissert. Disse to siste hindrene er store og spesielt viktige hindre, men det er
også nevneverdig at det ikke er et absolutt krav at saken ikke skal være arrangert av en svært
kommersiell aktør eller ikke være for regissert.

5.4 HOVEDPROBLEMSTILLINGEN
Hvilke faktorer påvirker publiseringen av arrangerte PR-nyheter?
Alt i alt kan jeg kort konkludere med at jeg har besvart de tre forskningsspørsmålene slik:
Hvilke nyhetsverdier som avgjør om journalisten velger å publisere pseudobegivenheter i
nyhetsmediene er situasjonsbetinget, men aktualitet (i form av blant annet bruk av et relevante
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tema) og hvor mange saken har betydning for, står sentralt. Arrangerte begivenheter som er
tilpasset nyhetsmedienes journalistiske kriterier og økonomiske rammer, ved at de krever lite
ressursbruk fra journalisten og nyhetsredaksjonens side, kan appellere mer enn annet stoff.
Samtidig avgjør også nyhetsredaksjonens profil om stoff om en arrangert begivenhet blir
publisert. Sensasjonelt stoff som dette kan derfor, basert på hvilken publikumsorientering og
markedsprofil det gitte nyhetsmediet har, gi svar på hvor lett slikt nyhetsstoff blir publisert.
Kjendiskriteriet står også spesielt sterkt. Konkurransen i nyhetsmediene har forsterket kravet
om å tilby publikum eksklusive saker, og arrangerte begivenheter tilbudt eksklusivt til et
nyhetsmedium kan definitivt øke sjansen for at begivenheten får publisitet.
Journalister og PR-arbeidere jeg har intervjuet i studien anser ikke forholdet mellom de to
partene som betydningsfullt for journalistenes valg av publisering av pseudobegivenheter. Og
dette uavhengig av om de omgås mye eller lite. Begge parter er klar på at de journalistiske
valgene til slutt tas av journalisten, men PR-arbeideren som journalistene kjenner kan nå litt
lettere igjennom til journalisten ved å være et kjent navn for vedkommende. Basert på
tidligere erfaringer vil journalisten også da lettere kunne vite om PR-arbeideren som tar
kontakt har noe å komme med eller ikke. PR-arbeidere som arrangerer begivenheter med
svært attraktive aktører kan imidlertid ha en kortere vei til å få redaksjonell omtale. Å kjenne
til nyhetsverdiene er helt essensielt for en PR-arbeider som jobber med denne typen
presserelatert PR. Flere av intervjuobjektene anser det også for å være en interessemotsetning
mellom journalister og næringsliv.
Hva som hindrer pressen fra å publisere pseudobegivenheter kan være så mangt. Jeg vil derfor
gjøre et utvalg av disse her. Men plassmangel, dårlig «pitching», eller at saken ikke er
interessant nok er alle viktige momenter i tillegg til hindre som journalisters ideal og
integritet. Å la være å implementere kjendiser i den arrangerte begivenheten og at det ikke
eksisterer en tidligere opprettet kontakt mellom journalist og PR-arbeider kan, som nevnt,
også være helt klare hindre på veien mot å få publisitet. Det kan også hindre publisitet om den
arrangerte begivenheten ikke blir solgt inn på riktig måte eller til riktig nyhetsredaksjon. Om
saker rundt den arrangerte begivenheten ikke kan settes inn i en større kontekst, bli knyttet til
spesielle tema eller lett gi gode fotomuligheter, kan også dette være ting som hindrer
publisering ifølge mine intervjuobjekter. Hvis den arrangerte begivenheten blir tilbudt alle
nyhetsredaksjoner vil det også helt klart kunne svekke interessen for saken. Men det finnes jo
helt klart felles begivenheter som har så stor interesse at de likevel får mediedekning. Det er
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likevel verdt å merke seg at langt fra alle arrangerte begivenheter har en så stor nyhetsverdi at
det gir grunnlag for å selge inn saken eksklusivt. Om aktøren bak den arrangerte begivenheten
er en kommersiell aktør kan det også hindre publisitet, men ikke alltid. For på samme måte
som arrangerte begivenheter, som i for stor grad er regisserte, kan ha vanskeligheter med å nå
igjennom til pressen, kan nyhetsverdiene likevel gjøre disse sakene interessante nok for
pressen.
Hvilket svar på hovedproblemstillingen om hvilke faktorer som påvirker publiseringen av
arrangerte PR-nyheter gir dette meg? Svaret jeg velger å gi på dette er at journalisten for det
første har veldig mange hensyn å ta i avgjørelsen om hvor vidt han eller hun skal publisere en
sak knyttet til en arrangert begivenhet. Og nok en gang vil jeg bemerke at dette er svært
situasjonsbetinget og noe endelig svar på nøyaktig hvilke faktorer som spiller inn vil det
derfor være vanskelig å gi. Til tross for dette har det i denne studien likevel vært noen
faktorer, blant de jeg har valgt å studere nærmere, som stikker seg ut som spesielt viktige
kriterier når det kommer til publiseringen av såkalte PR-nyheter. Blant annet står både
nyhetsverdiene om krav til eksklusivitet og bruk av kjendiser spesielt sterkt. Nyhetsverdiene
generelt står også veldig sterkt i nyhetsvurderingen og noe overraskende sterkt i forhold til
presseetikken hva angår publiseringen av arrangerte begivenheter. Nyhetsverdienes sterke
betydning taler i favør av at journalistenes integritet og uavhengighet opprettholdes, men kan
også indikere at PR-arbeideres tilpasning etter de journalistiske kriteriene gir god fortjeneste.
For eksempel står, naturlig nok, gode bildemuligheter frem som essensielt for TV-nyhetene.
Journalistene har en nøktern tilnærming til de profesjonelle kildenes mulige påvirkningskraft,
men kommersielle og arrangerte begivenheter som i stor grad er regisserte, kan likevel også få
publisitet takket være interesseverdien. Sannsynligheten for å få redaksjonell omtale av slike
begivenheter vil likevel være mindre. Publikums interesse og de økonomiske rammene
journalistene og redaksjonene har å forholde seg til er av stor betydning for hvilke PR-nyheter
som blir dekket og publisert av pressen. Forholdet mellom journalistene og PR-arbeiderne blir
ikke av de selv ansett som viktig for hvilke arrangerte begivenheter som får publisitet og ikke,
og dette uavhengig av hvor mye de to partene omgås hverandre til daglig. En profesjonell
tilnærming av begge yrkesgrupper er imidlertid helt nødvendig for å lykkes med dette.
Kjennskap mellom de to partene har likevel vist seg å kunne gjøre veien til innsalg noe
kortere, men flere av journalistene og PR-arbeiderne jeg intervjuet anser det for å være en
interessemotsetning mellom de to partene.
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5.5 VIDERE FORSKNING
I denne masteroppgaven har jeg valgt å gå kvalitativt til verks, men det kunne imidlertid også
være interessant å utføre en lignende studie som en kvantitativ, anonym undersøkelse eller
med et langt større kvalitativt utvalg. Innledningsvis i denne masteroppgaven nevnte jeg også
spesielt en britisk studie som har vist at profesjonelle kilder har stor innflytelse over innholdet
i det britiske nyhetsbildet. En tilsvarende og større undersøkelse som den britiske her i Norge,
om i hvilken grad saker initiert av profesjonelle kilder får publisitet i nyhetsmediene, ville
vært av interesse. Uavhengig av resultatet ville mye av hensikten med et slikt
forskningsprosjekt kunne være å få i gang en offentlig debatt omkring profesjonelle kilders
innflytelse på pressen. For det er, som intervjuobjekt i denne oppgaven også har indikert,
trolig få som kjenner til «spillet» mellom journalister og profesjonelle kilder. Og en slik
studie kunne også bidra til informasjon om profesjonelle kilders arbeidsmetoder, noe som
igjen er helt vesentlig for at publikum skal kunne tolke den informasjonen som
nyhetsmediene presenterer for dem.
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8 VEDLEGG
8.1 Intervjuliste.
8.2 Intervjuguide, PR-rådgivere.
8.3 Intervjuguide, journalister.

8.1 OVERSIKT OVER INTERVJUOBJEKTENE
Inkludert sted, type og tidspunkt for intervjuene.
Anders Cappelen, PRforlaget. Intervjuet ble gjennomført på telefon 20.03.2013.
Otto Ulseth, TotalConsult. Intervjuet ble gjort via Skype 22.03.2013.
Roger Sandum, Gambit Hill+Knowlton. Intervjuet ble gjennomført i lokalene til Gambit
Hill+Knowlton 03.04.2013.
Dag Fonbæk, VG. Intervjuet ble gjennomført i VGs lokaler 10.04.2013.
Morten Stenberg, NRK. Intervjuet ble gjennomført i NRKs lokaler 11.04.2013.
Mona Ek, Aschehoug. Intervjuet ble gjennomført via e-post 15.04.2013.
Informasjonskonsulent, stort forlag. Intervjuet ble gjennomført i forlagets lokaler 16.04.2013.
Anine Hallgren, TV 2. Intervjuet ble gjennomført i Kongresshuset i Oslo 18.04.2013.
Kjersti Nipen, Aftenposten. Intervjuet ble gjennomført i Aftenpostens lokaler 06.05.2013.

8.2 INTERVJUGUIDE – PR-RÅDGIVERNE
1. Hvordan går du frem for å få publisitet om en planlagt begivenhet/et arrangement
rettet inn på mediedekning? (Kom gjerne med konkrete eksempler).
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2. Hvilke planlagte begivenheter har du inntrykk av gir lettest ”utbytte”, altså lettest
tilgang til nyhetsspalter/nyhetssendinger?
- Hvilke kriterier må til for å oppnå ”suksess”? Eksempler?
3. Hva opplever du som de største hindrene på veien for å få publisitet om en planlagt
begivenhet du ønsker publisitet om?
4. I hvilken grad oppleves journalistenes etiske retningslinjer som et hinder (for ditt
arbeide)?
5. Hvordan forholder du deg til pressen?
- Hvor lang/kort avstand opplever du at det er mellom PR-rådgivere/arbeidere og
pressen?
- Er det en interessemotsetning mellom næringsliv og journalister?
6. Hvordan forholder du deg til eksklusivitet i saker?
7. Forhandler du noen gang med journalister for å ikke få oppgitt deg som kilde?
- Eventuelt er dette underforstått?

8.3 INTERVJUGUIDE – JOURNALISTENE
1. Hvordan forholder du deg når du blir kontaktet av profesjonelle kilder som ønsker
publisitet om planlagte begivenheter/arrangement rettet inn på mediedekning? (Kom
gjerne med konkrete eksempler).
2. Hvilke planlagte begivenheter har du inntrykk av at journalister gir mest etter for?
Hvilke gir lettest ”utbytte” for profesjonelle kilder?
- Hvilke kriterier må til for å oppnå ”suksess”? Eksempler?
3. Hva hindrer deg fra å publisere saker om planlagte begivenheter iverksatt av
profesjonelle kilder?
4. I hvilken grad hindrer presseetikken deg fra å publisere saker om planlagte
begivenheter?
5. Hvordan forholder du deg til profesjonelle kilder?
- Hvor lang/kort avstand opplever du at det er mellom pressen og PR
rådgivere/arbeidere?
6. Er det en interessemotsetning mellom næringsliv og journalister?
7. Hvordan forholder du deg til eksklusivitet i saker?
8. Forhandler PR-arbeidere noen gang med deg for å ikke få oppgitt seg selv som kilde?
- Eventuelt er det underforstått?
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