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Debatt økonomi
Etter oljen må vi leve av kunnskapen den
har gitt, skriver Markus M. Bugge og
Sverre Herstad.
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Debatt nett
«Ibsen-festival i India til 11 millioner kroner. Er det
ikke fantastisk hva man kan tillate seg å sløse bort
penger på?»

Delta i kulturdebatten på ap.no/meninger

Opplæring gir den
største nytten
Knut Olav Åmås gjør 20. juli et
prisverdig forsøk på å forsvare
fri forskning fordi resultatene er
nyttige. Av størst verdi er imid-
lertid den kompetanseopp-
bygging og opplæring av unge
mennesker som følger med
forskning.

Forskerutdannelsen gir, hvis
den er vellykket, en skolering
som kan være verdifull også
utenfor forskningsfeltet. Den
burde øke evnen til kritisk tenk-
ning og til skriftlig fremstilling.

Det er viktig at vi tar vare på
de beste forskningsmiljøene,
men vi burde kanskje bekymre
oss mer for viktige fagområder
som er svake i Norge. Hvorfor
ligger forskning og undervis-
ningen i en del fag under nivå-
et i andre land? Hvorfor svikter
forskerrekrutteringen i mange
fag, særlig i realfag og teknolo-
gi?

Hovedbegrunnelsen for å sat-
se på forskning bør ikke først
og fremst være forskningsre-
sultatene, selv om de kan være
viktige. De fleste forskningsre-
sultater produseres likevel i ut-
landet. Forskning på et høyt ni-
vå fungerer som en inngangs-
billett til informasjon om ideer
og resultater før de blir publi-
sert og kommer inn i lærebøke-
ne. Dette fører med seg en
kompetanseoppbygning som
er avgjørende for det faglige ni-
vå i Norge.

KNUT BJØRLYKKE
professor,

Universitetet i Oslo

Bekrefter den
generelle kritikk
Universitetsdirektør Gunn-Elin
Aa. Bjørneboe refser professor
Kristian Gundersen fordi han
offentlig kritiserer det mål- og
resultatstyringsregimet som
tres ned over hodene på høy-
ere utdanning og forskning.
Bjørneboe kaller Gundersens
systemkritikk en «æresskjelling
av 1500 administrativt ansatte
ved sin egen arbeidsplass».
Systemkritikk oppfattes altså
som illojalt av den administ-
rative ledelsen ved Universite-
tet i Oslo. Vi kan ikke la dette
gå upåaktet hen.

Når universitetsdirektøren
ennå ikke forstår omfanget og
alvoret i den systemkritikken
Gundersen representerer, skyl-
des nok det at mål- og resultat-
styringsmetoden generelt pro-
duserer for dårlig kvalitet på in-
formasjonsgrunnlaget for led-
elsens beslutninger. Alle mål-
og resultatstyringsskjemaene
kan rett og slett ikke oppfatte
og beskrive de faglige og psy-
kososiale problemene som
metoden selv er årsak til. Resul-
tatet er at ledelsen, medarbei-
derne og brukerne får vidt for-
skjellige virkelighetsoppfat-
ning. Gunn-Elin Aa. Bjørneboes
reaksjon på Kristian Gunder-
sens kritikk bekrefter bare den-
ne generelle kritikken.

JOHAN NYGAARD
skribent,

Oslo

Debatt Si ;D
Jeg var sterkt imot kraftlinjen, men det var
før jeg forsto hvor mye en sjøkabel vil koste,
skriver Mina Mariussen (14). Les hele innleg-
get på Si ;D. Kultur side 20

Pressen verner velgerne
VALGKAMP. Det politiske ordskiftet er blitt presset inn i et journalistisk regime
preget av fiendtlighet, personorientering og strategitenkning.

Statsminister Jens Stoltenberg (t.h.) og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen under en
partilederdebatt før stortingsvalget i 2009. I bakgrunn programlederne fra henholdsvis
TV 2 og NRK: Oddvar Stenstrøm (til venstre) og Magnus Takvam. FOTO: HEIKO JUNGE/SCANPIX

Kontroll. Ifølge de store valgundersøkel-
sene av senere tid, er TV fortsatt den su-
verent viktigste informasjonskilde for vel-
gerne. Sammenlignet med medier i andre
land har norske medier en enestående
kontroll over valgkampen. De står helt fritt
til å gjennomføre debatter, utspørringer
og intervjuer slik de ønsker. De har også en
unik tilgang til politikerne. Mens politike-
re i andre land ofte kun stiller til et par ut-
valgte debatter og intervjuer i forkant av
valget, stiller norske politikere i studio på
få timers varsel. Som oftest velger journa-
listene både hvem som skal representere
partiene og hvilke temaer de skal debat-
tere.

Budskap. Norske medier utnytter sin
journalistiske frihet på en måte som også
har stor innflytelse på hvordan politiker-
nes budskap når frem til velgerne. Norske
valgkampsendinger byr på kortere taletid
til politikerne, flere avbrytelser fra journa-
listene og mer fiendtlighet mellom alle ak-
tørene, enn valgkampsendinger i land som
USA, England, Danmark og Sverige.

En uavhengig og kritisk presse er en for-
utsetning for et godt demokrati. At pres-
sens frihet er ubestridelig betyr imidlertid
ikke at pressen skal være fritatt for kritikk.
Mediene forvalter et stort ansvar og for-
tjener den samme kritiske granskningen
som de andre statsmaktene.

Reduserer. I en analyse for tankesmien
Civita ser jeg kritisk på den journalistiske
stilen i NRKs valgprogram Velg!09. Hen-
sikten er å samle kritikken som er blitt ret-
tet mot den politiske journalistikken de se-
nere årene, og å se på NRKs valgkampdek-
ning i lys av denne. Konklusjonen er tyde-
lig: NRKs politiske journalistikk bidrar til
å redusere politikk til kommunikasjon på
journalismens premisser.

For det første fremstiller valgsendingene
politikk nesten utelukkende som taktikk
og strategi. Omtrent halvparten av spørs-
målene i debattene og utspørringene i
Velg!09 dreier seg særlig om hvem som vil
samarbeide med hvem eller hva som er
«plan B». Dette er et skyhøyt tall sammen-
lignet med tilsvarende utspørringer i and-
re land.

Spekulere. Kommentatorenes rolle er
også fremtredende, og deres oppgave er
alltid å spekulere i hva som er politikernes
skjulte eller «egentlige» agenda og kom-
mentere hvordan «de klarer seg». Det er
sjelden de kommenterer sak eller argu-
mentasjon.

At regjeringsspørsmålet ble så sentralt i
fjorårets valgkamp, kan forklare hvorfor
inntrykket av spinn og spill ble så domi-
nerende. Men det kan også sees som et
eksempel på hvordan medienes logikk sty-

rer politikken. Ifølge NRKs egne undersøk-
elser var det ingen av velgerne som mente
regjeringsspørsmålet var det viktigste i
valget. Likevel var det den saken som fikk
klart mest oppmerksomhet i NRKs valg-
sendinger.

Konfliktpreget. Den mest nærliggende
forklaringen er ikke at denne saken ville
«fremme den offentlige samtalen og med-
virke til at hele befolkningen får tilstrekke-
lig informasjon til å kunne være aktivt
med i demokratiske prosesser» (NRKs for-
målsparagraf). Mer trolig er det at regje-
ringsspørsmålet var den vinklingen som
var mest konfliktpreget, og dermed, etter
redaksjonens kriterier, antatt å være «bra
TV».

For det andre er valgkampsendingene
preget av en aggressiv og til dels fiendtlig
journalistisk stil. Antallet spørsmål i nors-
ke paneldebatter og «dueller» er langt
høyere enn i andre land, og det er langt fle-
re negative kommentarer og omformule-
ringer av politikernes budskap. Det er sjel-
den vi i Norge hører en politiker snakke i
mer enn 30 sekunder uten å bli avbrutt av
journalister eller andre politikere.

Aggressiv. Den tilsynelatende utbredte
oppfatningen at politikere «bare krang-
ler» må delvis tilskrives de vilkårene for
samtale som settes i mediene. Kort taletid,
hyppige avbrytelser, stor grad av konfron-
tasjon og anmassende krav om et foretruk-
ket svar legger opp til en aggressiv og fi-
endtlig samtaleform. Samtaleformen og
spørsmålsformuleringen skaper et inn-
trykk av at politikere er latent disponert
for å lyve eller unnvike å svare på spørs-
mål, dersom de ikke presses av journaliste-
ne.

Videre er det generelle mønsteret at den
direkte kommunikasjonen mellom folke-
valgt og velger mistenkeliggjøres. Debatte-
ne og utspørringene i Velg!09 er preget av
mange omformuleringer: Journalistene
griper straks tak i utsagnene og forteller
hva de «egentlig» betyr og stiller ledende
spørsmål: Journalistenes spørsmål styrer
svaret politikerne kan tilby. Samtalene er

videre omgitt av kommentatorer (journa-
lister) som tolker og vurderer budskapet.
Innenfor programmets rammer er det
journalistene, og ikke politikerne, som
fremstilles som best egnet til å formidle
politikken.

Journalisme. De skandinaviske makt-
utredningene har beskrevet denne formen
for journalistisk praksis som journalisme:
En fremherskende yrkesideologi som lig-
ger til grunn for journalistenes arbeid,
hvordan de gransker verden og fortolker
den. Det verste som kan hende, ifølge jour-
nalismens logikk, er at makthaverne får
kommunisere direkte til folket uten vei-
ledning. Derfor må deres budskap avslø-
res, fortolkes og fortelles av journalistene,
for at politikernes egentlige mening skal
kommer frem.

Hovedtanken er at pressen har – og bør
ha – kontroll over den politiske kommuni-
kasjonen for å verne velgerne mot ville-
dende, forførende og maktbegjærende po-
litikere.

I dag er det opplagt at også mediene er
mektige, og det er grunn til å stille spørs-
mål om hva som ligger til grunn for de
vinklingene og den regien de presenterer
de demokratiske valgene i. I mange tilfel-
ler får ønsket om å lage underholdende og
sensasjonelle programmer forrang også i
den lisensfinansierte allmennkringkaste-
ren NRK.

Negativ spiral. Den internasjonale kri-
tikken har vært at den journalistiske stilen
som har fått dominere vestlige medier de
senere årene, fører til en negativ spiral av
mistillit og kynisme. Det politiske ordskif-
tet er blitt presset inn i et journalistisk re-
gime preget av fiendtlighet, personorien-
tering og strategitenkning – vekk fra poli-
tisk innhold: De temaer, problemer og ar-
gumenter som politikken handler om.

En pågående og tilsynelatende kritisk-
journalistisk stil har ført til at politikerne
har måttet bli mer profesjonelle i sin kom-
munikasjon, noe som igjen stiller krav til
enda mer kritiske og aggressive utspørrin-
ger fra journalistenes side. Politikken blir
slik redusert til en øvelse i kommunika-
sjon på medienes premisser. Form er blitt
viktigere enn innhold. Skylden er delt mel-
lom partene – resultatet er mindre tillit til
både de folkevalgte og til mediene.

«Innenfor programmets rammer er det journalistene, og ikke
politikerne, som fremstilles som best egnet til å formidle politikken»

Kronikk
EIRIK VATNØY
språkviter,
tankesmien Civita,
retorikkstudent,
Universitetet i Oslo


