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Ung, tung virkelighet



Utenlandske gjester på SKUP blir som regel svært 
overrasket når de ser hvilken massemønstring 
konferansen vår er.

Ja, noen av dem blir rett og slett imponert over 
hvordan norske journalister står i kø for å dele 
journalistiske arbeidsmetoder med kolleger. Og 
at det ikke bare er reporterne fra de største redak-
sjonene som er her, men også bred representa-
sjon fra regional-, lokal- og fagpresse.

– Noe slikt ville vært svært vanskelig å få til 
hos oss. Vi har ikke den samme delingskulturen. 
På de britiske øyer er journalister fra ulike redak-
sjoner langt mer fiendtlig innstilt overfor hver-
andre, sa for eksempel den britisk-amerikanske 
journalisten og innsynsaktivisten Heather Brooks 
da hun var på SKUP for noen år siden.

Det er temmelig unikt i europeisk sammen-
heng at journalister og redaktører går sammen 
om en slik god, gammeldags dugnad som SKUP 
egentlig er. Og det gjør de helt uten å kreve ho-
norar, og med stort sett alle utgifter betalt av ar-
beidsgiver og noen velvillige sponsorer.

Bare i Sverige er tilslutningen om den nasjo-
nale organisasjonen for kritiske og undersøkende 
journalistikk større her i vår del av verden, men 
svenskene har de siste årene vært rammet av 
indre splid og lettere kaos rundt økonomien.

SKUP arrangeres i år for 24. gang og stiftelsen 
er en av de eldste gravejournalistorganisasjo-
nene i Europa. Ja, vi er faktisk en av pionerene 
i det verdensomspennende Global Investigative 
Journalism Network, som nå teller rundt 80 
medlemmer.

Fortsatt finnes det ingen tilsvarende orga-
nisering av undersøkende journalister i store 
europeiske land som Storbritannia, Spania eller 
Frankrike.

Norske journalister er samtidig noen av de 
mest privilegerte i verden. Vi har arbeidsforhold 
som mange av våre kolleger i utlandet bare kan 
drømme om. Vi lever i et samfunn der journalis-
ter både tjener godt, er rimelig godt ansett og har 
enorm frihet til å velge hva de vil rapportere.

Men en undersøkelse SKUP og Norsk Journalist-
lag presenterer på årets SKUP tyder på at vi kan-
skje ikke utfører samfunnsoppdraget vårt slik vi 
burde: Et overraskende antall av de spurte mener 
den nye offentlighetsloven som kom for fire år 
siden ikke er relevant for deres arbeid. Svarene 
vitner om en forbausende sløv vilje til å benytte 
de unike innsynsrettighetene vi har opparbeidet 
oss.

Har vi det så godt at vi helt har mistet det 
gamle journalistidealet om å ville endre Norge og 
verden?

Parallelt med dette presenterer journalist Rune 
Ytreberg fra NRK hvordan lån og tyveri gjennom 
klipp-og-lim-journalistikk er blitt en egen «ny-
hetsindustri» i norsk presse.

Er det slik at stadig flere av oss er fanget i en 
boomerangfabrikk der det eneste som teller er å 
sende ut kjappe, rimelig produserte virtuelle svisj 
som skal trekke klikk og «likes»?

SKUP TAKKER
Erlend Våge, TV 2 og Geir Pettersen, NRK for regi. Martin 
Fjørtoft og Olav Rønneberg, NRK for videoproduksjon. NRK 
Dagsrevyen, TV 2 Nyhetene og VGTV for videoproduksjon. 
Tønsbergs Blad for trykk av Siste SKUP. Norsk Journalistlag, 
Norsk Redaktørforening, Fritt Ord, Elisabeth Johansen og 
resten av staben ved Institutt for Journalistikk, Internasjonal 
Reporter, Den Norske Fagpresses Forening, Retriever og 
Scanpix. Takk også til NJs Ina Lindahl Nyrud for arbeidet 
med offentlighetsundersøkelsen.

Skup-styret og deres arbeidsgivere
Leder: Jan Gunnar Furuly, Aftenposten
Nestleder: Ina Gundersen, Stavanger Aftenblad
Maren Sæbø, Verdensmagasinet X
Jens Christian Nørve, TV 2
Tarjei Leer-Salvesen, Fædrelandsvennen
Kristin Monstad-Lund, Tønsbergs Blad
John Bones, VG
Lillian Vambheim, Dagens Næringsliv og Aftenposten
Yohan Shanmugaratnam, Klassekampen
Ola Haram, NRK Brennpunkt
Kristoffer Rønneberg, Aftenposten
Camilla Bjørn, VG
Erik Werner Andersen, Østlands-Posten
Aagot Opheim, Adresseavisen
Runar Henriksen Jørstad, NRK
Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy, SKUP

SKUPs Råd og deres arbeidsgivere
Leder: Trond Idås, NJ
Nestleder: Grete Gynnild Johnsen, NRK
Une Bratberg, Vårt Land
Håkon Haugsbø, NRK
Arne Jensen, Norsk Redaktørforening
Frode Rekve, IJ
Harald Stanghelle, Aftenposten
Helje Solberg, VG
Astrid Aure, KK
Vara: Ståle Hansen, NRK
Vara: Eirik Veum, NRK

SKUP-juryen og deres arbeidsgivere
Leder: Thor Woje, Romerikes Blad
Arve Bartnes, Dagbladet
Tor Strand, ABC Startsiden
Line Noer Borrevik, Stavanger Aftenblad
Egil Sundvor, NRK
Anne Hovden, Bergens Tidende
Guri Hjeltnes, HL-senteret

Valgkomiteen og deres arbeidsgivere
Leder: Eva Grinde, Dagens Næringsliv
Odd Myklebust, Drammens Tidende
Gry Remme Nordvik, Østlands-Posten
Vara: Gøril Engesvik, Trønder-Avisa

Kontrollkomiteen og deres arbeidsgivere
Leder: Heidi Molstad Andresen, Dagbladet
Ingvild Rugland, Bergens Tidende
Trond Sundnes, Dagens Næringsliv

REdAKSjonEn
Ansvarlig redaktør
Jan Gunnar Furuly

Redaktør
Anne Skalleberg Gjerde

design & Layout
Alexander Prestmo

Fotografer
Aurora Hannisdal
Brian Cliff Olguin

journalister
Lars Heltne
Trond Ivar Bækken
David Bach
Helene Melseth Flaaen

Trykk
Tønsbergs Blad

Graving i verdens  
rikeste land

Leder

de siste årene har internasjonal journalistikk 
også blitt rammet av store skandaler, på grunn 
av arbeidsmetodene til journalistene. Avisen 
News Of The World ble lagt ned etter avsløringer 
om ulovlig mobilhacking. BBC har rystet i sine 
grunnvoller både på grunn av et fallert gravepro-
sjekt og egne medarbeideres sexovergrep.

I Norge har NRK denne vinteren vært ridd av 
en nasjonal variant, etter regelrett juks i en ny-
hetsreportasje i Dagsrevyen.

620 deltakere er akkurat nå samlet i Tønsberg 
til det som er årets viktigste øyeblikk for journa-
listisk erfaringsutveksling og inspirasjon.

Gjennom innpå 70 seminarer kaller den un-
dersøkende journalistikkens yppersteprester til 
vekkelsesmesse. Det er nå vi justerer kompass-
nåla mot de vesentlige sakene.

Nyt helgen! Vi håper du drar vekket og skjer-
pet tilbake på jobb!

Jan Gunnar Furuly
Styreleder i SKUP
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12 av 522 
Nesten ingen kulturredaksjoner har levert inn metoderapport til Skup de siste ti årene. 
Anders Fjellberg og Peder Ottosen har gjort sitt for å pynte på statistikken. 18

6 dE dUMME 
SPøRSMåLEnE

De snakker med oss daglig. Nå forteller 
de om de dummeste spørsmålene vi 
noen gang har stilt dem.

SnUR RyGGEn TiL 
åPEnhETEn

Over halvparten av norske journalister 
sier i en undersøkelse at de ikke bruker 
offentlighetsloven. De mener den ikke er 
relevant for arbeidet deres.

SEKS oG SEKSTi
Per Edgar Kokkvold snakker 

ut om det å skulle holde kjeft.

ViKTiG MELdinG - nyTT 
På RAdio

Etter ett år i dokumentarverden har P3-
redaksjonen verken planer om å gi opp 
eller å tilfredsstille noen sjangerkrav.

26 39 42

InnhoLd
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yohan Shanmugaratnam
Utenriksredaktør i Klas-
sekampen. Medlem av 

SKUP-styret siden 2012.

Camilla Bjørn
Leder for Rampelys og 

minMote i VG. Medlem av 
SKUP-styret siden 2012.

Kristin Monstad Lund
Redaksjonssjef i nyhets-
avdelingen i Tønsbergs 
Blad. Medlem av SKUP-

styret siden 2012.

Aagot opheim
Vaktsjef i Adresseavisen. 
Medlem av SKUP-styret 

siden 2012.

Kristoffer Rønneberg
Utenriksjournalist i Aften-
posten. Medlem av SKUP-

styret siden 2012.

john Bones
Journalist i VG. Medlem av 

SKUP-styret siden 2012.

Runar henriksen jørstad
Journalist i NRK Dags-

revyen. Medlem av SKUP-
styret siden 2012.

Erik Werner Andersen
Nyhetsjournalist i  

Østlands-Posten. Medlem 
av SKUP-styret siden 2012.

jan Gunnar Furuly
Journalist i Aftenposten. 
Styreleder i SKUP siden 
2012, og styremedlem  

siden 2002.

ola haram
Journalist i NRK  

Brennpunkt. Medlem av 
SKUP-styret siden 2011.

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i Fædrelands-

vennen. Medlem av  
SKUP-styret siden 2011.

Maren Sæbø
Redaktør for tidsskriftet 

Verdensmagasinet X.  
Medlem av SKUP-styret 

siden 2011.

ina Gundersen
Journalist i Stavanger  
Aftenblad. Medlem av 

SKUP-styret siden 2010.

jens Christian nørve
Krimjournalist i TV 2. 

Medlem av SKUP-styret 
siden 2010.

Lillian Vambheim
Redaktør for A-magasinet.
Medlem av SKUP-styret 

siden 2010.

jens Egil heftøy
Sekretariatsleder og ansatt i 

SKUP siden 2009.

Skup-styret
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Vi tar gravejournalistikk på alvor.

EVENTYRLIG VEKST: Bo-
ligbyggelaget har hatt en
eventyrlig vekst under Arne
Heggs ledelse i 30 år, men i
fjor tok det brått slutt. Hegg
har vært nødt til å si opp og
permittere 15 ansatte på ett
år. Foto: Kirvil Håberg Allum
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SELGER SÅ DET SUSER

Teigen-feber
Billettene går unna til det nye sommershowet med Jahn
Teigen. To måneder før premieren er det allerede solgt
over 5.000 billetter til forestillingene på Oseberg kultur-
hus. KULTUR side 1 i del 2

www.kforum.no

KVALITETS-
KJØKKEN
fra

Burotv. 2, Kilen - Tønsberg
Telefon 33 41 49 50

Med kun 12
natteravner i
Tønsberg
sentrum per i
dag, frykter
veteran Bjørn
Nordstrand
og leder 
Marianne
Bøe at virk-
somheten
må legges
ned. 

side 3

ETTERLYSER NATTERAVNER

Flere urealiserte eiendomsprosjekter
holder på å kvele Tønsberg-Nøtterøy 
Boligbyggelag. Underskuddet i fjor ble
på hele 44 millioner kroner, to tredjede-

ler av egenkapitalen er barbert vekk og
likviditeten er svært presset. Arne Hegg
og styret har likevel stor tro på at bolig-
kjempen kan ta igjen det tapte. side 6 og 7

Bolig-
kjempen
vakler

Bolig-
kjempen
vakler

Badeland på Nøtterøy
begynner å få sitt på
det tørre igjen etter
den flengende kritik-
ken tidligere i år. 
– Mye er allerede ret-
tet opp. Resten blir ut-
bedret i to omganger,
innen 1. juli og 
1. oktober, sier kom-
muneoverlege Tore
Arne Martinsen til
Tønsbergs Blad.

side 5

BADELAND
FRISKMELDT

Underskudd på 44 millioner
C

M
Y
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Fast Go’helg-pris

1490
pr. pakke

l i

Ukens Go’helg-produkt
fredag og lørdag

Marinert laksefilet
200 g pr. kg 74,50 

Gjelder så langt beholdningen rekker. 
Kun til private husholdninger.

F

Bilia Vestfold
http://vestfold.bilia.bmw.no
Semslinna 15 Tlf: 33 30 05 00
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GLEDE KJENNER INGEN GRENSER.

NYE BMW X3 xDRIVE - LA DEG FORFØRE.
*inkl. frakt og lev.omkostninger. Forbehold om trykkfeil.

Modell Motor hk Forbruk CO2 Manuell fra kr* Automat fra kr*

BMW X3 xDrive20d 2,0 l 163 hk 0,56 l/mil 147 g/km 542 400,- 562 700,-

Nye BMW X3 kommer med xDrive firehjulsdrift som standard, og med mulighet
for 8-trinns Steptronic automatgirkasse. Velkommen til prøvekjøring.

KVALITETS
KJØKKENFRA

www.kforum.no

www.husebykjøkken.no

Burotv. 2, Kilen - Tønsberg Tlf: 33 41 49 50

NYÅPNING
i morgen fredag kl. 10

Alle varer ÷ 20%
Tilbudet gjelder kun fredag!

Vi har også undertøy 
fra Change

New Jersey
Dame, og herreklær
Semsbyveien 82 – SEM

Åpningstider 10 – 17 (16)

� � Antall barn som lever under fattig-
domsgrensen øker kraftig. I Vestfold
bor åtte av hundre barn i husstander
som har inntekt under EUs fattigdoms-
grense. 

� � Redd Barna er bekymret over at
mange barn ekskluderes fra sosiale akti-
viteter. De mener politikerne må sørge
for bedre støtteordninger for å hindre
ytterligere forverring.  side 6 og 7

Flere fattige barn

PÅ SIDELINJEN: Mange
barn får ikke delta på fri-
tidsaktiviteter som koster
penger, og antallet er
økende.

Illustrasjonsfoto:
Kirvil Håberg Allum

� Må droppe bursdagsgaver, ferier, fritidsaktiviteter og kulturtilbud

strake
seire!

SPORT side 16 og 17

17

www.tb.no
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94
boliger til salgs

Adecco
Bemanningsspesialisten

Tønsberg

33 00 37 20

Farmanstredet, Passasjen tlf. 33 31 17 00, www.morris.no

Vi har
julegaver

til alle

Passe stor for personlig service

Mangler du
OTP?

- Så ordner
vi det!

33 43 83 00 (53)

Huskelapp - Riv ut!

Kommuneoverlegen i Tønsberg er
fratatt retten til å behandle pasien-
ter, men kan utføre administrative
oppgaver. I 2003 vedtok Statens
helsetilsyn å gi ham begrenset
autorisasjon etter at han  drev
tvilsom behandling av psykisk 
syke pasienter. side 6 og 7

Kommune-
overlegen 
drev terapi 
uten klær

«De har kledd av Dem selv 
og pasientene og kommet
med seksuelle oppfordringer
og hentydninger. 
De har utøvet makt og utnyt-
tet andre menneskers sårbar-
het og avhengighet.»

Fra Helsetilsynets vedtak

’’

Vinguden til
Geelmuyden
BOLIG side 4 og 5

Fiffig
nattbord
BOLIG side 6 og 7

PUSSET 
OPP
HYTTA
GRATIS
Entreprenør Jan E. 
Ellefsen ordnet gratis
oppussing av hytta til
daglig leder Stein 
Magne Haugen (bildet)
i Tønsberg Parkering AS 
i 2000. Oppussingen ble
utført mindre enn én 
måned etter at Haugen
ga Ellefsen kontrakter
verdt 50 millioner kroner
for brøyting og vedlike-
hold av kommunale 
parkeringsplasser.

Side 6 og 7

Begeistring 
for skitunnel
– Forslaget om skianlegg
i Holmestrandtunnelen
er genialt, sier Robert
Olsen, leder av Botne
Skiklubb. Holmestrands
ordfører Gerd Monsen
har også sans for ideen.

SPORT side 16 og 17
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POPORN RADIO

Unorsk
pop-rap
KULTUR side 4

Ute med «Super Superficial»

VAFFEL-EKSPLOSJON

Vi gafler 
i oss
JOBB side 8

30 millioner vaffelhjerter

Priseksempel Boliglån Ung (BLU) for helkunde under 34 år med lån i DnB NOR Boligkreditt: Lånebeløp kr 1 700 000, innenfor 90 % av verdi av egen bolig
og 20 års løpetid. Nominell rente  3,15 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,23 % p.a. inkl etabl.omkostninger kr 1 750/1 000 og termingebyr kr 30.
Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 439 047. Månedlig avdrag varierer fra kr 2 004 økende til kr 13 707. Prisen er per 08.11.2010 og kan bli endret.

dnbnor.no

Gode nyheter til deg mellom 18 og 33 år.
Velkommen innom for en prat, eller 
ring oss på 04800.

B for BLU – Boliglån for unge.

5
Med griser og geiter
som nærmeste nabo-
er ønsker barnehage-
sjef Elisabeth Jøranlid
å etablere en barne-
hage rett ved Melsom
videregående skole.
Hun ser for seg et el-
dorado av en natur-
barnehage. side 4

ØNSKER NY
BARNEHAGE I
MELSOMVIK

3 av 4 kroner som er
satt av til å holde 
TFK Arena snøfri er
allerede brukt opp. 

SPORT side 
16 og 17

BANEN KAN
BLI STENGT

Jørgen Brekkes de-
butroman «Nådens
omkrets» får skryt fra
anmeldere, bokklub-
ber – og utlandet.

KULTUR 
side 1 i del 2

GRØSSER-
SUKSESS

40 SIDER
REISE

� � Ikke på det åpne markedet: I motsetning
til folk flest, forhandlet Frp-toppene Per Arne
Olsen og Bent Moldvær direkte med utbygger
Jarlsø Eiendom om rabatter og endringer i 
leilighetene som aldri var i det åpne markedet. 

Brøt
kommunens
etikkregler

� Gratis p-plass: 220.000 kr
� Gratis båtplass: 175.000 kr
� Kjøkkenrabatt: 100.000 kr

� � Uetisk: Brudd på kom-
munens etiske regler, slår
granskerne i Pricewater-
houseCoopers fast. 

side 6 og 7
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Per Arne Olsen og Bent Moldværvar
sentrale da utbygger Tore W. Solum
fikk presset inn 130 ekstra leiligheter
på Jarlsø. Mens folk flest trakk lodd

hos politiet, fikk Frp-toppene kjøpe
leiligheter  på øyperlen direkte fra ut-
bygger. side 5, 6 og 7

VOLDSOM INTERESSE: 14. februar 2007 var det fullt av spente boligkjøpere i bankettsalen på Hotel Klubben. Uten annonsering  gikk
det ut invitasjoner til 300 interesserte. 100 håpefulle meldte seg til trekningen hos politiet om de første 116 leilighetene på Jarlsø.

Foto: Svein André Svendsen

Folk flest trakk
lodd, Frp-
toppene kjøpte
av utbyggeren

– Butikkene holder åpent 9-20– Butikkene holder åpent 9-20

Teiedagen i dag Teiedagen i dag 
De beste tilbudene finner du på TeieDe beste tilbudene finner du på Teie

Tlf. 33 33 32 20 
Smørbergv. 74, 1 km sør for 

Jarlsberg Travbane

Alle sommerblomster

50%
ÅPNINGSTIDER

Hverdager 9-18 (15)
Søndag 12-17

Kniv og Karaffel har
besøkt Belhaven etter
eierskiftet. 
FREDAG side 2 og 3 

BILLIGERE
OG BEDRE
BELHAVEN

Sett ned
tempoet
og gi
barna
mye
opp-
merk-
somhet,
råder psykolog Linda
Grandal. side 4

NØKKELEN TIL
EN LYKKELIG
FERIE

Ikke alle har kastet
vrak på den gamle
vestfoldtradisjonen
med fri sankthansda-
gen. Biblioteket over-
rasket mange med å
holde stengt i går.
Også noen butikker
holdt stengt.

JOBB side 8

EN LITT
SEIGLIVET
TRADISJON

Per Arne Olsen

Bent Moldvær

Ole
Tom
Bugge
og 
faren
Asbjørn Bugge.

SPORT side 20 og 21

Kristina-veteranene

www.tb.no
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Museum
på loftet

Fikk
smart fot
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Sverre Mysen Hans Emil Møller-Hansen

Du skal ha glede av eiendomsmegleren din

VISNINGER I HELGEN

Tønsberg tlf. 33 30 94 00  –  Horten tlf. 33 03 06 00 - Holmestrand tlf. 33 09 94 90

ADRESSE BOLIGTYPE PRIS TIDSPUNKT/TLF.
TØNSBERG
Torvmyrveien 9 Enebolig 1.775.000,- Man kl 17-18
Solvindvn. 53 Brl//Des-klubb 1.600.000,- Henv. tlf 908 73219
HOLMESTRAND
Rådhusgaten 8 B              3/-rom leil. 875.000,- Mandag kl. 16.30-17.30
Bjerkeliveien 1 D 2/3 r/ Selv.leil. 890.000,-
Fiolstien 7 B,Våle 3-rom/leil.               830.000,-
Fiolveien,Sundbyfoss      3-rom/leil 700.000,- Henv. tlf. 93628047
Sykehusveien 7 A             3-r/Selveier 1.490.000,- Henv. tlf. 93628047

din nye
jobb

finner du blant
stilling ledig
annonsene.

Daglig leder Stein Haugen fikk dobbelt lønn i flere år av sin gode venn og
styreleder Pål W. Olsen. Totalt tjente han mer enn byens ordfører, og av-
talen ble holdt skjult for både styret og generalforsamlingen i Tønsberg
Parkering. I går kom den knusende rapporten som forteller om lovbrudd
og systematisk snusk i det kommunalt eide selskapet. 

side 4, 5 og 6

Knusende rapport om Tønsberg Parkering

Hemmelig 
millionlønn

LEI SEG: – Jeg er skuffet over
meg selv, sier styreleder Pål W.
Olsen i Tønsberg Parkering.

n Hemmelig opsjonsavtale
n Skjulte brev fra revisor
n Byttet revybilletter mot

parkeringsplasser

n Brøt bokføringsloven
n Brøt merverdi-

avgiftsloven
n Brøt aksjeloven

«Hvordan kunne dette skje? Svaret er åpenbart: Feige politikere har 
skylden. Hvem trenger kontrakter og avtaler når man har 
gode kamerater og ubegrenset tillit?»

kommentar side 7

magasin
LØRDAG 24  FEBRUAR 2007

Kjøttetende bakterier angrepHans Emil Møller HansenHan reddet såvidt livet  menmistet en fot Vestfold harnest flest utbrudd av delivsfarlige streptokokkA bakteriene i landet
side 6

Bakterien
tok foten

Skogens konge på Østlandet
plages av håravfall. Enkelte
dyr er nesten «nakne», mens
andre har hårløse partier.
Det er angrep av hjortelus-
flue (lille bildet) som er årsa-
ken til håravfallet som blir
mange elgers bane.

side 3

Elgen 
mister 
håret

tbno G L E D E R  O G  E N G AS J E R E R

Siden 2006 har 

Tønsbergs Blad 

høstet åtte 

utmerkelser for 

vår journalistikk: 

Ett SKUP-diplom, 

fire Edda-priser

og flere priser 

fra Vestfold 

Journalistlag. 

Vi har ingen planer 
om å gi oss!

Siden 2006 har 
vi i Tønsbergs Blad

høstet en rekke 
utmerkelser for vår

journalistikk. 

To SKUP-diplomer, 
fem Edda-priser 

og flere priser fra 
Vestfold 

Journalistlag.

Vi har ingen planer 
om å gi oss!



– Noen er ekstremt flinke og systema-
tiske, og generelt ser vi at journalist-
standen er blitt bedre. Men fortsatt er 
det slik at vi ser at de fleste er på fis-
ketur og egentlig ikke aner hva de ser 
etter, forteller arkivar Wenche Hervig i 
Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet (FAD).

I fjor journalførte FAD rundt 25.000 
dokumenter. Sammen med åtte andre 
arkivarer ekspederte Hervig de 3.600 
innsynsbegjæringene som kom inn. 

I 2010, året etter at den nye Offent-
lighetsloven trådte i kraft, introduserte 
departementet hennes publiseringstje-
nesten Offentlig elektronisk postjour-
nal (OEP). Flere år etter har et stort 
antall norske journalister ikke benyttet 
seg av de fremste verktøyene for å ut-
føre samfunnsoppdraget.

TRE AV FEM SøKER iKKE innSyn
60 prosent av landets journalister har 
ikke benyttet seg av den nye Offentlig-
hetsloven. De fleste av disse mener det 
ikke er relevant i arbeidet deres. Blant 
dem som benytter seg av innsynsret-
tighetene svarer nesten halvparten at 
de aldri har brukt Offentlig elektronisk 
postjournal. Og Miljøinformasjons-
loven er det knapt nok noen som har 
hørt om.

Flertallet av norske journalister bruker ikke verktøyet de  
utenlandske kollegaene misunner oss.

Seks av ti 
søker ikke 
innsyn

TEKST: TRond iVAR BæKKEn   
FOTO: BRiAn CLiFF oLGUin

Det viser en fersk undersøkelse 
som like over nyttår gikk ut til 3605 
tilfeldige medlemmer av Norsk Journa-
listlag. Skup ønsket å kartlegge kunn-
skapen blant sine egne. Dommen er 
knusende.

– Det er fristende å stille spørsmål 
ved om journalister for ofte tyr til lett-
vint-løsninger, klipp og lim eller at jak-
ten på klikkvinnere har overtatt for den 

grundige nyhetsjournalistikken. Med 
bakgrunn i svarene er jeg bekymret for 
pressens samfunnsansvar. Skal norsk 
presse kikke makten i kortene, krever 
det at journalistene gjør en grundig 
jobb med å finne fakta, sier nestleder i 
Skup Ina Gundersen. 

TidEn ER iKKE PRoBLEMET
Undersøkelsen om bruken av 

innsynsrettighetene er den første av sitt 
slag og ble gjennomført på initiativ fra 
Skup, som har satt åpenhet som et ho-
vedtema under årets konferanse. Det lite 
oppløftende resultatet kom overraskende 
på initiativtakerne.

– Jeg ble overrasket og litt skuffet 
både over at så mange ikke bruker Of-
fentlighetsloven, men også at svært 
mange mener at loven ikke er relevant 

20 %

0 %

40 %

60 %

80 %

100 %

25.000 DOKUMENTER: I fjor journalførte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 25.000 dokumenter. Wenche Hervig og åtte andre arkivarer ekspederte de 3.600 innsynsbegjæringene som kom inn.

Undersøkelsen ble sendt til 3605 tilfeldige medlemmer i Norsk Journalistlag på e-post.  
952 personer har svart. Det gir en svarprosent på 26 prosent. 

 ■ ja  ■ nei

Har du brukt Offentleglova? Har du brukt Miljøinformasjonloven?

Søker ikke innsyn

Kilde: Skup og Norsk journalistlags offentlighetsundersøkelse 2013

åpenhet
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for dem. Jeg hadde trodd at flere ville 
svart at de ikke hadde tid, men det er 
det få som svarer, sier Ina Gundersen.

Hun legger til at undersøkelsen ikke 
gir svar på hvorfor så mange mener at 
loven ikke er relevant, fordi det ikke ble 
spurt om arbeidsfelt. 

– Det kan være at svarene skjuler 
manglende kunnskap om loven ved at 
de ikke forstår at den kan være relevant 

for dem. Men vi vet ikke hvor mange 
deskmedarbeidere eller ukebladjourna-
lister eksempelvis, som har svart.

Gundersen er imidlertid klar på at 
det ikke finnes unnskyldninger. 

– Offentlighetsloven er et av de 
viktigste verktøyene norske journa-
lister har til faktabasert informasjon 
og burde være i bruk av de fleste. 
Opplæring i loven er en viktig del av 

journalistutdanningen. Det har det 
vært i årevis, så norske journalister 
burde ha kunnskapene i orden – selv 
om en del likevel svarer at de kan for 
lite. Å kreve innsyn og klage på avslag 
er blitt enkelt, ikke minst på grunn av 
standard klagebrev på nettet, sier hun. 

På dEn AndRE SidEn
I FADs lokaler tikker en 

innsynsbegjæring inn, sendt av Siste 
Skup for å få en demontrasjon. På for-
hånd har seniorrådgiver Nina Fladsrud 
gjort som Ingrid Espelid Hovig og 
juksa litt. 

– Jeg brukte et par timer på å vur-
dere dette dokumentet. Jeg gav delvis 
innsyn og noe er derfor sladdet på 
grunnen av taushetsplikt. Vi 
prøver å unngå skandaler, for 

25.000 DOKUMENTER: I fjor journalførte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 25.000 dokumenter. Wenche Hervig og åtte andre arkivarer ekspederte de 3.600 innsynsbegjæringene som kom inn.
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det er et sårbart system. Vi snakker ofte om 
store dokumenter med mange opplysninger, 

og det tar tid å saumfare, forklarer Fladsrud. 
– Hvor ofte opplever du å måtte bruke skjønn i til-

feller hvor du er i tvil?
– Når det gjelder vurdering av meroffentlighet 

ligger det jo et skjønnsaspekt i det. Men det er et lov-
verk å forholde seg til. Er noe uklart diskuterer jeg det 
med min avdelingsdirektør. I slike tilfeller er det han 
som har det siste ordet, forklarer Fladsrud. 

Så sendes dokumentet i retur i retning arkivet. Og 
vips tikker det inn en e-post i journalistens innboks. 
Å sørge for at disse menneskene holder seg beskjef-
tiget er ifølge SKUPs undersøkelse noe norske jour-
nalister kan bli flinkere til. Det understreker også 
advokat i Norsk Journalistlag Ina Lindahl Nyrud. 
Ukentlig bistår hun journalister som trenger juridisk 
assistanse. Problemet er at det sjelden er nye navn 
som henvender seg til henne.  

LiTEn KjERnE
– Stort sett er det de samme «ildsjelene» – kjente, 
prisvinnende journalister – som tar kontakt og spør 
om råd. Jeg skulle ønske flere journalister begynte å 
bruke innsynsrettighetene, forteller Nyrud.

Ved å ta en titt på metoderapportene som fikk 
SKUP-pris i 2012 ser man at samtlige hadde brukt Of-
fentlighetsloven. Nyrud sier hun ikke forventer at en-
hver skal grave like dypt i skuffer og skap, men opp-
fordrer resten av journaliststanden til å ta små grep. 

– Det skal så lite til for å bli litt bedre, og det er 
et stort system for å få hjelp gjennom presseorgani-
sasjonene og offentlighet.no. Det er viktig å forstå 
nytten av å bruke innsynsrettighetene. For mange 

undervurderer hvor gode saker 
de kan få ved å bruke de. Doku-
mentasjon gjør også at man blir 
mindre kildeavhengig, forteller 
Nyrud. 

MiLjøinF...hæ?
Til deg som leser dette: Har du 
hørt om Miljøinformasjonslo-
ven? Hvis svaret er nei, er du ikke alene. SKUP-un-
dersøkelsen avdekker at 97 prosent aldri har benyttet 
seg av loven som tredde i kraft tilbake i 2004. Lovver-
ket sørger for at journalister kan kreve innsyn både 
fra offentlige og private om opplysninger om miljøtil-
standen og faktorer som kan påvirke miljøet. Nettopp 
dèt er det altså svært få som benytter seg av. 

– Miljøinformasjonsloven er unik på mange om-
råder, og utenlandske journalister er kjempemisun-
nelige på norske journalister! Den gjelder jo også 
private selskaper innenfor alle bransjer. Miljø er et 
vidt begrep, og jeg skulle virkelig ønske at norske 
journalister var bedre, sier Ina Nyrud. 

– Jeg ser nyheter om oljesøl, veiutbygging og red-
ningsaksjoner, men konstaterer samtidig at ingen 
bruker lovverket for å undersøke hva som faktisk har 
skjedd. Det blir rett og slett ikke god nok journalistikk 
av det. Ved å bruke Miljøinformasjonsloven ville det 
blitt en grundigere og mer faktabasert journalistikk, 
sier hun. 

Norsk Presseforbund vil at det skal være en of-
fentlighetskoordinator i enhver stor redaksjon. Inntil 
videre oppfordrer Ina Nyrud mediene til å sende sine 
journalister på kurs, og ikke minst legge opp internt i 
redaksjonene at man skal bruke innsynsrettighetene. 

      UndERSøKELSEn ViSER AT... 

 ■ Færre frilansere enn fast ansatte bruker 
Offentlighetsloven.

 ■ I region- og lokalaviser har nærmere 60 
prosent brukt Offentlighetsloven.

 ■ Innen TV gjelder dette 25 prosent. Bare fem 
prosent av magasinjournalister har brukt 
loven.

 ■ 17 prosent bruker den hver uke, 33 prosent 
månedlig og 50 prosent sjeldnere

 ■ 26 prosent sier de kjenner loven for dårlig

 ■ 5 prosent svarer har at de ikke har tid

 ■ 71 prosent av de som bruker loven har fått helt 
eller delvis avslag. 74 prosent av disse klager 
alltid eller noen ganger

 ■ 63 prosent av de som svarte vet ikke at de 
finner standard klagebrev på offentlighet.no 

 ■ 97 prosent har ikke brukt 
Miljøinformasjonsloven. De få som bruker 
loven, har brukt den sjeldnere enn månedlig. 

 ■ 93 prosent sier de kjenner for lite til loven. 

F

ina Lindahl nyrud

i TViLSTiLFELLER. – Dette er bibelen vår, sier Nina Fladsrud i FAD om boken «Rettleiar til offentleglova».

Ti oM dAGEn. 
I overkant av ti innsynsbegjæringer om dagen triller 
inn i innboksene til arkivarene i FAD en vanlig dag. 
Rundt regnet går trekvart årsverk med til motta og 
videresende disse.

– Antall innsynsbegjæringer er doblet etter at 
OEP-systemet kom. Men vi tilstreber faktisk mer of-
fentlighet, og vet at dette er noe man skal gjøre, sier 
arkivar Aagot Hartmann. 

Ifølge Hartmann og Wenche Hervig er det kun ved 
enkelte tilfeller at antall innsynsbegjæringer har vært 
belastende tidsmessig. I en periode gikk både jour-
nalister og privatpersoner av skaftet. Det haglet inn 
innsynsbegjæringer om hva de ansatte i forvaltningen 
tjente.  

– Når vi har slike langvarige bølger av innsyns-
begjæringer er det tidkrevende. Noe annet som har 
fascinert meg er at det søkes innsyn i selve klagene. 
Vi mottar ofte fem-seks innsynsbegjæringer i klagen 
som er sendt inn, sier Hervig. 

90 prosent av innsynsbegjæringene som FAD mot-
tok i fjor ble behandlet på under tre dager. Når det har 
gått over tre dager er det ofte arkivarene som purrer 
på saksbehandlerne. Hva med journalistene? 

– Veldig mange journalister husker faktisk ikke 
hva de har søkt innsyn i, forteller Hervig.

● Lørdag klokken 10.30 i ildverket viser bransjens tøf-
feste offentlighetsjegere hvordan du skal oppfylle din del 
av samfunnsoppdraget.

● Klokken 14 samme dag, i oseberg, kommer Gry Waage 
og ivar Fonnes for å fortelle hvordan de jobber når du ber 
om innsyn i en sak.

åpenhet
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TEKST: TRond iVAR BæKKEn   
FOTO: AnETTE KARLSEn

Er du en av de mange norske journalistene som aldri 
har satt gravespaden i arkivskuffene? En erfaren of-
fentlighetsjeger som i lengre tid har sørget for at 

arkivarer og saksbehandlere slipper lange kaffepau-
ser? Eller kanskje ett sted midt i mellom? Siste SKUP 
gir deg de mest nyttige tommelfingerreglene og tip-
sene for hvordan du går frem for å få innsyn.

– Det viktigste er nysgjerrigheten, kjærligheten 

til dokumentene og viljen til ikke å gi deg på tørre 
møkka. Trening og bevisst søk lærer deg å finne gull 
blant gråstein, sier Aftenposten-journalist og SKUP-
vinner Siri Gedde-Dahl. Her er hennes kræsjkurs i 
dokumentinnsyn

1) FøLg med
Velg deg noen etater du vil 
følge, lag rutiner for å scanne 
dem i ledige øyeblikk. Klag 
på innsynsavslag. Effektiviser 
dine klagerutiner ved å til-
passe standard klagebrev fra 
www.offentlighet.no  

2) grav dypere
Når du finner et interessant brev - be om ”alle do-
kumenter i saken”. Kanskje det ligger enda mer 
interessante saker i resten av materialet? Kanskje 
noe som ikke er journalført? Fikk du tilsendt alle 
dokumentnumrene?

5) ettergå mIStenkeLIge eIendomStranSakSjoner
Søk innsyn i alle dokumenter – politiske og 
kommersielle.

3) Snakker de Sant?
Det kommer opp en ubehagelig sak i kommunen, som 
det redegjøres for. Søk innsyn i alle relevante doku-
menter i saken med en gang. Så har du kanskje din 
egen vinkel eller finner ut at ordføreren har underslått 
vesentlig informasjon?

4) Let der Ingen andre Leter
Hvor mange lokalavisjournalister har fulgt postlistene 
til det lokale boligforetaket? Stadig mer kommunal 
virksomhet ligger utenfor selve kommunen.

6) Søk regISterInnSyn
Du har krav på innsyn i opplysninger det offentlige lett 
kan sammenstille. Bruk dette til å søke innsyn i ting 
du kan lage saker på: Hvor mange fikk avslag på syke-
hjemsplass i fjor? Hvor mye penger har kommunen 
brukt på konsulenthjelp?

7) ettergå anbud
Anbudstildelinger er høyrisikoområde for misligheter. 
Anbudsdokumenter er offentlige. Søk innsyn!

8) Søk på SpeSIeLLe overSkrIFter
Ofte vil de mest interessante dokumentene skjule seg 
bak en viss type overskrifter av typen «revisjon», «rap-
port», «vedrørende…» Vær obs på vage, lite forstålige 
overskifter – er det noe de vil forbigå i stillhet?

9) dokumenter Fra mange kILder
Sammenstill offentlige dokumenter du finner i andre 
åpne kilder som regnskapsregistre, foretaksinforma-
sjon: Jasså, sitter broren til ordføreren i styret til bedrif-
ten som fikk det store oppdraget?

10) bruk mILjøInFormaSjonSLoven
Forurenser private bedrifter? Søk innsyn i miljøopplys-
ninger fra private bedrifter – de har plikt til å utgi det 
(etter Miljøinformasjonsloven)

1) ut på tur, aLdrI Sur
For å lykkes i offentlighetsarbeid trenger du: 
– Vilje: Du ønsker finne kanongode nyheter
– Rutine: Du har oversikt over hva du gjør
– Mot: Du er en journalist, ikke en kylling (!?)

Så du har lyst til å se hva som står i kontrakten mel-
lom kommunen og den lokale entreprenøren? Krev 
innsyn! Hovedregelen er at alt er offentlig. Hvis du 
ikke vet hva du vil bestille, kan du starte postjourna-
len. Det er en oversikt over alle inn- og utgående brev. 
Om organet ikke har journal, må du klage.

2) krev rapporter av det oFFentLIgeS data
I henhold til offentlighetslovens § 9, plikter det offent-
lige å sammenstille data for deg, dersom opplysningene 
du ber om er lagret digitalt og sammenstillingen kan 
gjøres «med enkle fremgangsmåter». Hørt om SSB?

3) kLag aLLtId på et neI
Uten klager sløves det offentlige organets kunnskap 
om loven. Klagebehandling er dessuten statens eneste 
kilde til kunnskap om hvordan loven praktiseres. Klag 
derfor på alle avslag. Klag også om du ikke har fått do-
kumentet ut etter tre dager, eller om organet ikke fører 
postjournal. Klag ikke til departementer, det nytter 
ikke. Bruk heller lovens mulighet til å kreve «ei nærare 
grunngiving», som må oppgis snarest og senest innen 
ti arbeidsdager.

4) vær pertentLIg
Gjennomsnittsjournalisten peprer kommunen med 
innsynskrav. Helten eller heltinnen fører også systema-
tisk oversikt over alle innsynskrav og klager, så ingen 
lurer seg unna.

5) vIS reSpekt, krev proFeSjonaLItet
Avisen du jobber for redigeres etter Vær Varsom pla-
katen. Her står det svart på hvitt at pressen skal verne 
om innsynsrettighetene. Samtidig er offentlighetslo-
ven rigget for at alle kan kreve innsyn i så mye de vil. 
At du stadig ber om innsyn og stadig klager, betyr med 
andre ord at du gjør jobben din. Møter du sure byrå-
krater, stå ved din lest! Vær vennlig, men bestemt.

6) Spar på kreFtene
Posjoner ut arbeidet. Bruker du 15 til 20 minutter om 
dagen på bruk av innsyns- og klagerettighetene, får du 
nok stoff til å serve både deg selv og andre kolleger 
med knallgodt nyhetsstoff, slik at du får ryddet tid til 
det litt mer langsiktige gravesporet.

7) SkaFF deg kart og kompaSS
Får du nei? Da må du kreve at avslaget hjemles i en 
paragraf og et ledd i offentlighetsloven. Pass deg for 
byråkrater som enten ikke kan, eller ikke vil, bruke 
loven riktig. Slå opp hjemmelen i «Rettleiar til offentle-
glova». Der får du kunnskap til å vurdere om hemme-
ligholdet høres rimelig ut. Start gjerne med kapittelet 
om «meirinnsyn». 

8) Lytt tIL erFarne 
FjeLLFoLk
På offentlighet.no finner du 
ferdig formulerte klagebrev 
for de aller, aller fleste av of-
fentlighetslovens paragrafer. 
Bruk disse og tilpass til ditt 
behov, så bruker du aldri 
mer enn to minutter på å sende av gårde en klage. Her 
finner du også kontaktinfo til folk som har gått offent-
lighetsløypa før deg.

9) vær ruStet mot uvær
Systematisk offentlighetsarbeid garanterer nemlig én 
ting. Du vil få ut dokumenter som inneholder direkte 
eller indirekte kritikk mot personer, grupperinger eller 
tematikk som er av stor betydning for lokalsamfunnet. 
Hold fast ved at lokalavisens rolle er å skape debatt 
og fremme en dynamisk samfunnsutvikling – ikke å 
danse rundt gamle gullkalver.

10) aLdrI «vend I tIde» - det er en Skam å Snu
Byråkratene må ha én ting klart for seg, og du må vise 
det gjennom handling: Når du krever innsyn i et doku-
ment, gjør du det ikke fordi du har litt lyst på det. Du 
SKAL ha det.

Unnasluntrere som ikke sørger for å holde oversikt 
over sakene sine, og som ikke systematisk påklager 
alle avslag, bidrar verken til å skape mer demokrati 
eller mer åpenhet.

Graving på 1-2-3

Og mens vi er igang serverer vi like godt Kommunal Rapports Vegard Venli 
sine fjellvettregler for offentlighetsjegere:
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Uten saks og limstift...

byråstoff og pressemeldinger. Nordlys 
hadde færre egensaker og mer PR i 
egne artikler enn Aftenposten, færre 
kilder og mindre balansert dekning 
totalt. I tillegg går andelen PR ytterli-
gere opp i papiravisa Nordlys fordi de 

oVERRASKET. Rune Ytreberg fant ut at under halvparten av artiklene i avisene han undersøkte var 
egensaker. Foto: Torill Ulstad Stav

trykker såpass mange nyhetsartikler fra 
NTB og ANB. I tillegg sjekket jeg NTB 
og ANB. De har kortere arbeidstid per 
sak og langt større andel «mest PR» i 
sine artikler enn det papiravisene har. 

...finnes ingen journalist. Rune Ytreberg har 
avdekket omfattende klipp og lim av presse meldinger.  

Ansvaret legger han på sjefene. 

TEKST: TRond iVAR BæKKEn

undersøke dette?
– Jeg leste først mye faglitteratur 

for å se hvilke teorier og metoder jour-
nalistforskere har brukt for å forske 
på dette. For å ha et sammenlignings-
grunnlag valgte jeg å bruke mye av de 
samme metodene og kategoriene som 
ble brukt i den største britiske under-
søkelsen i 2008.

– Forskjellen er at jeg i tillegg brukte 
en datastøttet metode for å kunne 
dobbeltsjekke hvor mange slike saker 
det er, og hva som er typiske tenden-
ser. Jeg har brukt Excel, Retrievers 
analyseredskap og et dataprogram 
som heter Ephorus for å sjekke hvor 
mange nyhetssaker som er egensaker, 
og hvor mange som er helt eller del-
vis kopiert fra pressemeldinger eller 
byråmeldinger.

hva var det du konkret fant?
– Jeg sjekket to papiraviser, Aften-

posten og Nordlys. Aftenposten hadde 
flere egensaker, flere kilder, var mer 
balansert og hadde mindre gjenbruk av 

Kort og greit, hva undersøkte du i din 
masteroppgave?

– Litt forenklet undersøkte jeg 
journalistenes kildekritikk, altså hvor 
mange nyheter journalistene lager 
selv og hvor mange de ukritisk klip-
per og limer fra pressemeldinger og 
byråsaker. Jeg valgte å undersøke en 
sak der kildekritikk var viktig: Mulig 
oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen 
og Senja i 2010. 

Så til saken, er det mye klipp- og lim-
journalistikk i norske medier?

– I denne saken var det en god del 
klipp og lim. Hvor mye det er totalt vet 
jeg ikke. Jeg har gjort noen stikkprøver 
på andre områder enn olje, og finner 
samme tendenser der. Dette er jo ikke 
noe nytt, danskene har til og med et 
eget uttrykk for det: «uden saks og 
limestift, findes ingen journalist». Så 
da ville jeg sjekke hvordan det sto til i 
Norge.

hvordan gikk du metodisk til verks for å 

åpenhet
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Reagerer på 
plagiat-rapporten

   RUnE yTREBERG

 ■ Rune Ytreberg (44) jobbet som journalist 
i NRK Troms fra 1995 til 2006. 

 ■ Har siden 2006 vært fast ansatt i 
Brennpunkt.

 ■ Vant sammen med Svein Bæren SKUP-
prisen i 2004 med «Rovfiskerne».

 ■ Har særlig jobbet med undersøkende- og 
datastøttet journalistikk. 

 ■ Tok i 2012 mastergrad i næringsliv ved 
Universitetet i Nordland.

 ■ Undersøkte klipp og lim fra pressemel-
dinger i et utvalg norske medier i saken 
om mulig oljeboring utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja i 2010.

 ■ Var kjent med mye klipp- og lim-
journalistikk i Danmark og England, ville 
sjekke hvordan det stod til i Norge.

 ■ Klassifiserer 50 prosent av NTB og 44,7 
av ANB sine saker som «mest PR».

 ■ Duplikatkontroll av nettaviser viste at 67,7 
prosent har identiske titler, mens 70,9 
prosent har identiske ingresser.

 ■ Papiravisa Nordlys hadde 34 prosent 
egenproduserte saker, resten en miks av 
byrå/andre medier/«mest PR».

 ■ Aftenposten hadde 61,7 prosent 
egenproduserte saker, resten en miks av 
byrå/andre medier/«mest PR».

F

Ble du overrasket over resultatet?
– Ja. Jeg trodde norske journalister ville 

komme bedre ut enn de britiske avisene i den 
engelske undersøkelsen, men vi havner på 
samme nivå som britiske medier. I de norske 
nyhetsbyråene er om lag halvparten av nyhets-
sakene kopierte eller omskrevne pressemel-
dinger – det samme som i England. Også de 
norske papiravisene havner på samme nivå 
som de engelske: Under halvparten er egensa-
ker skrevet av journalistene i nyhetsredaksjo-
nen – resten er fra andre medier, nyhetsbyråer 
eller pressemeldinger.

noen tanker om hvorfor tilsynelatende oppegå-
ende journalister sverger til klipp og lim?

– Journalister har en tradisjon for å gjøre 
det, det har pågått lenge. For det andre tror jeg 
at risikoen for at en journalist ukritisk kopi-
erer presse- og byråmeldinger øker jo mindre 
arbeidstid han har per sak. Hvis du bruker to 
minutter på å publisere 400 tegn, da blir kil-
dekritikken såder.  

hvem burde skjerpe seg for å få bukt med 
dette?

– Sjefene i mediekonsernene. De gjen-
nomfører kostnadskutt og rasjonalisering som 
mange medieforskere, også i Norge, har påvist 
fører til at færre journalister skal produsere 
flere nyhetssaker. Den rasjonaliseringen tror 
jeg øker faren for mer klipp og lim, og der har 
redaktørene, sjefene og eierne i mediekonser-
nene et ansvar. 

hva mener du funnene har å si for 
journalistikken?

– Vi bør i det minste følge våre egne regler 
og ærlig sitere kildene våre slik det står i Vær 
Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. 
Det bør komme tydelig fram i nyhetssaken 
hva som er fra en pressemelding og hva som 
er eget stoff. Det bør kanskje presiseres i Vær 
Varsom-plakaten. Hvis vi ikke skjerper oss tror 
jeg det svekker troverdigheten til hele jour-
naliststanden. Kanskje det kan føre til noen 
diskusjoner om hvordan vi skal bli bedre til å 
finne egne saker med egne kilder.

● Rune ytreberg viser konkrete eksempler på 
norsk klipp-og-lim-journalistikk i oseberg fredag 
klokken 19.00

Redaktørene i mediene som får kritikk i Ytrebergs 
undersøkelse mener den gir et feil bilde av 
virkeligheten.

– Jeg reagerer på at han bruker begreper som juks og fanteri 
om journalister som gjengir innholdet i pressemeldinger. Etter 
mitt skjønn er dette i mange sammenhenger både godt, rele-
vant og velformulert kildemateriale. Å videreformidle noe fra 
en pressemelding betyr ikke at man ikke utøver kildekritikk, 
sier ansvarlig redaktør i ANB Hallgeir Westrum. 

FoRSKjELL På ByRå oG AViS
Ifølge Westrum overser Ytreberg i sin rapport at nyhetsbyråer 
og aviser har ulike oppgaver, og viser til at et byrå jobber både 
annerledes og raskere enn aviser. 

– Løpende og hurtig rapportering av nyheter er en viktig og 
grunnleggende kvalitet i et byrå, sier han. 

Westrum forklarer videre at ANB leverer mange kortfattede 
enkeltsaker som hver for seg kan fremstå som ubalanserte. 
Når det totale regnskapet gjøres opp er han derimot sikker på 
at byrået har en balansert dekning.  

– Det framgår også tydelig av Ytrebergs eget materiale, der 
andelen av ANB-saker mot oljevirksomhet og saker for olje-
virksomhet er på samme nivå. Hvor mye av ANBs redaksjo-
nelle innhold som lar seg påvirke av pressemeldinger som til-
bys, kan sikkert diskuteres. I dette tilfellet fastslår jeg at av det 
totale antallet pressemeldinger (569) som ble sendt ut, mener 
Ytreberg å påvise «mest PR» i litt under halvparten av de 85 
sakene fra ANB han har registrert. Hvis alle de cirka 40 ANB-
sakene han har kategorisert på denne måten har sitt utspring i 
en pressemelding, innebærer det at cirka 7 prosent av presse-
meldingene har fått gjennomslag hos oss, sier Westrum. 

Nyhetsredaktør i NTB, Ole Kristian Bjellaanes, er enig med 
Westrum.  

– Selv om Ytreberg metodisk støtter seg på tidligere fors-
kning, mener jeg han definerer «PR» svært strengt. Men hvis 
vi legger hans definisjon til grunn, merker jeg meg at andelen 
«PR» ikke har økt de siste 10 til 15 årene. Sett i lys av at antall 
ansatte i kommunikasjonsbransjen og mengden informasjon 
har økt betraktelig, finner jeg det ganske beroligende. Også 
mener jeg det er vanskelig å sammenligne innholdet til NTB 
og Aftenposten. NTB er en løpende nyhetsformidler, der inn-
slaget av korte og faktabaserte saker er stort. Ofte inngår disse 
i større og sammenskrevne saker. Og se sakene enkeltvis kan 
være misvisende

– KonSPiRAToRiSK VåS
Ansvarlig redaktør i Nordlys Anders Opdahl sier Ytreberg har 
gjort relevante funn som bør virke skjerpende både i egne og 
andres rekker. Samtidig mener han at Nordlys i denne saken 
har en annen rolle enn Aftenposten.

– Det er helt naturlig at vi har flere oljesaker på trykk, også 
byråstoff. Men vi er oppmerksomme på problemstillingen, og 
det er bare konspiratorisk vås å insinuere at Nordlys med sin 
journalistikk går i oljenæringens tjeneste. Hva vi måtte mene 
i ledere og kommentarer påvirker ikke journalistikken en mil-
limeter, sier han.

Opdahl understreker at Ytrebergs undersøkelse er pris-
verdig og viktig i en tid hvor tradisjonelle medier møter store 
utfordringer. 

–  Å lene seg på klipp- og lim fra andre er journalistisk selv-
mord, og giftens virkning er større i dag enn den var før. Men 
Ytreberg kan fort bli gjort til talsmann for naturvernere like 
mye som han søker å verne journalistikken. Det håper jeg han 
er bevisst på. Interesseorganisasjoner vil aldri bli fornøyd med 
hvordan tradisjonelle medier omtaler deres sak, sier han.

Hvis vi ikke skjerper oss svekker det  
troverdigheten til hele journaliststanden.
– Rune Ytreberg

«
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Norsk forvaltningskunst

«Det handler om Rikets sikkerhet og forholdet til 
fremmed makt», forklarer en byråkrat når det er et 
dokument jeg ikke får se mer enn litt av.

«Dette handler om personvern. Du skal ikke få se 
pasientopplysninger,» forklarer en annen.

Jeg har ennå ikke møtt en saksbehandler som sier 
at de simpelthen liker å skrible med tusj eller gjør det 
fordi de elsker lukten av korrekturlakk. Men etter å ha 
hatt fingrene borti noen tusen sladdede dokumenter 
fra de mest ulike avkroker av norsk forvaltning, be-
gynner jeg å se noen visuelle kvaliteter som fortjener 
å løftes frem. Noen byråkrater har en helt utrolig strek.

FEM oM dAGEn
Du skal spise minst fem om dagen! sa alltid min 
mor. Hun er helsesøster, og jeg har gjort som hun 
sier. Prinsippet har jeg også tatt med meg i arbeidet 
som journalist, og jeg har gjort det til en dyd å bestille 
minst fem dokumenter hver dag. 

Jeg varierer hvor jeg bestiller fra, både for å lære 
ulike deler av norsk forvaltning bedre å kjenne, og for 
å ikke plage de samme saksbehandlerne hele tiden.

Sammen med bidrag fra gode journalistkolleger i 
svært ulike deler av norsk presse, har det vært mulig å 
realisere prosjektet «Forvaltningskunst».

KUnSTnERnE
«Art is what you can get away with» sa Andy Warhol. 

De fleste kunstnerne i forvaltningskunsten kom-
mer unna med det. Noen sladder er til og med innen-
for lovverkets intensjon. Men langt ifra alle.

I dette kunstprosjektet er det ikke frivillig å delta. 
Institusjonen som utfører sladden og journalisten 
som donerer, skal krediteres etter god sitatskikk. Men 
det er også alt.

RARE oPPLEVELSER
Det finnes journalister som klager på sladdene, og 
klagene fører ofte frem. Da kommer mer av teksten 
bak sladden til syne, i noen tilfeller får vi hele den 
nakne sannhet om hva brevet inneholdt.

Før var det vanligere at et dokument enten var 
tilgjengelig i sin helhet, eller unntatt offentlighet. 
Sladdingen er ment å øke graden av åpenhet. Et do-
kument som inneholder et par opplysninger som er 
hemmelige av konkurransehensyn eller personvern-
hensyn, skal sladdes med kirurgisk presisjon.

Det er vanskelig å forstå at noe som heter «mer-
offentlighetsprinsippet» kan ligge bak sladdingen 
av absolutt hele det tre sider lange dokumentet fra 
Nærings- og handelsdepartementet som Torstein Ny-
moen i Haugesunds Avis bad om innsyn i. Inkludert 
sidetallene! Saken var egentlig nokså ufarlig, og hand-
let om at Aker vurderte å satse på vindkraft.

Men sladden ble jo vakker, da.

De kaller det meroffentlighetsprinsippet, men det ser ikke alltid slik ut.

FRA indRE iRAn TiL yTRE hELGELAnd
Sladdene i prosjektet spenner fra temaer på lands-
bygda i Iran til kommunerevisjonen i Ytre Helgeland.

Poenget er slett ikke å løfte frem én sak, men sna-
rere et fenomen. Meroffentlighetsprinsippet fungerer 
ikke alltid etter hensikten.

Hvis du liker sladdene, er det strengt tatt ikke et 
stort problem. Men kanskje lar du deg provosere. 
Hvis du får med deg SKUPs offentlighetsundersø-
kelse, håper jeg du lar deg inspirere til å gjøre en 
ekstra innsats. Uansett om du jobber i lokalavis eller 
en utenriksavdeling.

TARjEi LEER-SALVESEn Forvaltningskurator
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Morgendagens medium. 
I dag.



Jakten på sportsgraverne
Sportssjefene i landets redaksjoner 
vet nøyaktig hvorfor det ikke 
graves nok hos dem.

TeksT: DaviD Bach   
FoTo: aurora hannisDal

I 2002 forsøkte TV 2-journalist Gerhard Helskog 
gjennom sitt program Rikets Tilstand å avsløre ut-
bredt dopingbruk i norsk toppidrett. Det gikk dårlig. 
Graveprosjekt hans traff steingrunn med et høyt 
smell da det viste seg at avsløringen berodde på en 
misforståelse om bestillings- og tilbudslister. Et smell 
som etterlot en øredøvende stillhet i norske sportsjo-
urnalisters redskapsbod. 

Spadene ble stående. Årene gikk. I 2012 dukket 
plutselig gammel kampfiksing, doping og høye blod-
verdier fram i lyset via tips og innrømmelser. Hvor 
hadde sportsjournalistene vært?

avskrekkenDe knekk
Dagen før skiene smøres i Val di Fiemme er sports-
sjef Øyvind Brenne i VG Nett travelt i gang med 
forberedelsene til ski-VM. Ni VG-journalister er på 
vei Italia for å følge Northug over målstreken, og i 
studioet i Akersgata setter en tekniker opp tv-ene som 
skal illustrere og analysere det hele etterpå
Santudug sjokkerer Sveriges Television med beskyld-
ninger om mistenkelig høye blodverdier hos flere 
norske langrennshelter.

– Jeg tror gravejournalistikken mot doping fikk seg 
en knekk med Gerhard Helskog, da han gikk såpass 
hardt ut, og det falt såpass på steingrunn. Det førte 
til at om du skal ta i doping i Norge, da må du vite at 
du virkelig sitter på noe, når en av tungvekterne har 
prøvd og mislykkes. Det er litt avskrekkende, tror jeg.

– Graves det for lite?
– Ja, det gjør det åpenbart. Det er jo bare å se på 

alle verdens aviser fra 2005 og se hva som ble skrevet 
om Lance Armstrong, illustrerer Brenne.

– Hvorfor er det sånn?
– Man har vel hatt lyst til å dyrke det man er glad i, 

som sportsjournalist, altså det sportslige. Og kanskje 
heller sett en annen vei med tanke på å grave i do-
ping, som jeg synes er et veldig godt eksempel.

Fire årsaker til lite graving
– Ja, det graves for lite, sier redaktør Ola Bernhus i 
Media Norge og Aftenposten.

Bernhus har en lang karriere som sportsredaktør 
og nyhetsredaktør bak seg, både i Dagbladet, TV 2 og 
til sist Aftenposten. Den erfarne pressemannen har 
sett sportsjournalistikken gjennom flere generasjo-
ner, og peker nå på fire sammensatte årsaker til man-
gelen på sportsgraving: rekrutteringen, tenkemåten, 
sportens utvikling og ressursene.

– Sportsjournalister er nettopp det på grunn av sin 
begeistring for sporten. De går på en måte inn via en 
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– Med tanke på graving og utvikling av slike saker 
går vi i en mye lysere tid i møte. Det vi ser er en vel-
dig klar vridning fra terminlistejournalistikk. Den 
flokkmentaliteten, at alle dekker Petter, må vi komme 
oss vekk fra. Og du ser den tendensen nå, at vi legger 
vekk hele lista og dekker sporten på en helt annen 
måte. Vi vil ta det enda lenger, sier han.

en superutForDring og en sms
Det siste året er for mange sykkelinteresserte skrevet 
i dopingens tegn. Etter at kjedet først hektet seg har 
blant andre den største, Lance Armstrong, og mindre, 
mer nære syklister som Michael Rasmussen og vår 
egen Steffen Kjærgaard innrømmet mangeårig juks. 

– Når du ser at «Kyllingen» (Rasmussen) har dopa 
seg masse i 12 år, og blitt testa så mange ganger uten 
å bli tatt, så skjønner du at mørketallene er gigan-
tiske. Der har sportsjournalistikken en superutfor-
dring, og VG har sikkert heller ikke vært bra nok, sier 
sportssjef Øyvind Brenne. 

Han legger straks til at VG har forsøkt å grave når 
sykkeldopingen først kom på banen. 

– Det at Steffen Kjærgård sto fram tror jeg ikke 
hadde skjedd uten gravingen fra aviser som VG. Da 
korthuset begynte å falle gjaldt det å være tett på, sier 
Brenne. 

Hans journalister fikk etter hvert et intervju med 
doptatte Tyler Hamilton, og stadig flere begynte å stå 
fram. Lagkamerat Steffen Kjærgaard var like bak i feltet.

– VG spurte ham et tosifret antall ganger om han 
hadde dopet seg uten svar, men til slutt måtte han gi 
seg. Den dagen han sto fram på Ullevål sendte han 
melding til VGs journalist Anders Christiansen, for-
teller Brenne.

VG vurderte å trykke meldingen, og fikk klarsignal 
av Kjærgaard til det, for å vise hvordan de med sine 
gravende spørsmål hadde presset fram en innrøm-
melse. De lot riktig nok være, men Brenne gir Siste 
Skup tillatelse til å gjengi den her. 

● uppdrag granskning har fått kraftig kritikk etter deres 
dokumentar om høye blodverdier hos norske langenns-
helter. i ormen lange 1, lørdag klokken 17.00, forsvarer 
svts prosjektleder nils hanson dokumentaren.

Jakten på sportsgraverne

Juks. i oktober innrømmet tidligere proffsyklist 
steffen kjærgaard omfattende bruk av doping i 
sin karriere. Foto: Erlend Aas/NTB Scanpix

«Anders- det er med rette at du er «pissed» som 
har blitt holdt for narr. og til deg som alle andre 
har jeg ikke noe annet enn en særdeles ydmykt; 
beklager.

selv om jeg i min ambisjon om å ta med dette 
i grava har hatt vanskeligheter med å forholde 
meg til din pågåenhet ser jeg nok etterhvert at ditt 
arbeid har vært tungtveiende i min endring.

Ta dette som et kompliment - du har stått på og 
en dag må jeg takke deg :)

Men akkurat nå trenger jeg fri! Håper du og vg i 
sin helhet kan akseptere dette 
Mvh 
steffen»

reDD For Doping. Øyvind Brenne, sportssjef i 
VG, tror den norske gravejournalistikken mot doping 
fikk seg en knekk med Gerhard Helskog. – Det er 
avskrekkende når en av tungvekterne har prøvd seg,  
og mislyktes, sier han.

sidedør i stedet for omveien. Sportsjournalister anset-
tes fordi de er glade i sin idrett, sier Bernhus. 

Og når rekrutteringen starter slik, fortsetter tenke-
måten inn i redaksjonene.

– Det er viktigere å vite hvem som er venstreback 
på West Bromwich enn å kunne økonomien og poli-
tikken som ligger bak sporten, mener han.

Bernhus sier videre at sportens utvikling har ført 
til et slags etterslep med tanke på hvor det kan graves. 
En mer ukomplisert fortid har gjort sporten til en 
treg redaksjon.

– Det var ikke så påtrengende med disse skanda-
lesakene før. Sporten var sin egen verden, noe man 
kunne kose seg med. Idretten var mer idyllisk, man 
kunne jo ikke bli rik, så da var det uansett ingen 
arena for svindel og jævelskap, sier han, og trekker 
frem Rune Bratseths overgangssum på 400 000 kro-
ner som eksempel.

– Det var jo en avsindig sum, men det er likevel 
småpenger, det er der det begynner og slutter. Kamp-
fiksing var ikke aktuelt på den tiden, og idretten var 
mer speiderguttaktig, illustrerer han.

Og samtidig som pengene har gjort sitt inntog i 
sporten, han de flydd i V-stil ut av redaksjonene. Det 
har ført til at færre journalister nå skal levere til flere 
plattformer, noe som setter en effektiv midtstopper 
for gravejournalistikken. Bernhus ser ikke helt lyst på 
framtiden.

– Sporten har også blitt mye mer samfunnsaktuell. 
Det er bare å se på seertallene. Idretten er mye vikti-
gere enn før, men med mye mindre ressurser enn før. 
Da legges veien åpen for billigkjendiseri og snakke-
maskineri. Sånn som det nedbemannes nå er sporten 
en illustrasjon på hvilken vei det hele går, sier han.

Bernhus ønsker å presisere at det ble gjort veldig 
mye godt arbeid i forbindelse med dopingskandalen 
og overgangssakene rundt Veigar Páll Gunnarson.

– Men det er også et spørsmål om hvilken vei tip-
sene går, og hvilke ferdigheter de som mottar dem 
har, sier han.

– ikke alle i stanD til å grave
I Italia fører Markus Hellner og Petter Northug en 
avslappet ordkrig før de møtes i skisporet. Pressekon-
feranser og treneruttalelser følges tett. Gravingen lar 
vente på seg.

– Jeg følger den, men jeg mener det graves for lite 
uavhengig av avdeling, sier nyhetsleder Tore Nilsen 
ved sporten i Bergens Tidende. 

Han forteller imidlertid om endringer på den un-
dersøkende fronten i Bergen de siste årene, etter at de 
innførte såkalte gravepakker. Disse kan alle avdelin-
ger søke på, også sporten. 

Det har ført til flere førstesideoppslag, blant annet 
om svarte billettpenger og utøvernes agenter.

– Det gjør det mer attraktivt både for journalistene 
og ledelsen. Om det så er en fotballklubb eller svøm-
ming, slipper du at avdelingen blør til andre områder, 
sier han. 

Det har så langt ikke ført til noen Skup-kandidater, 
men det trenger ikke å bli så lenge til, skal vi tro Nilsen.
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Kunne du tenke deg å reise litt 
og lære noe nytt en måneds tid? 

Med full lønn? 
Uten å forplikte deg til annet 
enn å snakke om det etterpå?

Institutt for journalistikk (IJ) inviterer deg til å dele kunnskap med kolleger. 
Hvis du er dyktig på et felt i journalistikken som andre trenger å lære mer 

om, kan du nå jobbe for IJ i en periode: Først får du tid til å oppgradere din 
kompetanse, så får du holde kurs for andre - i regi av IJ. 

Hvor lenge, hvor mye og når? Det avtaler vi med deg og din redaktør, som 
må gi deg permisjon for oppdraget. Vi betaler lønna di, det eneste du 

trenger å gjøre er å kontakte konstituert instituttleder Trygve Aas Olsen på 
telefon 908 41 631 eller epost trygve@ij.no. Vi snakkes!



Vil gjenta suksessen

Forrige gang. Forrige gang skup var vertskap for den globale journalistkonferansen var i 2008. Charles Lewis (f.v.), Andrej soldatov og Matti stenrosen var blant deltakerne på Lillehammer.  
 Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB Scanpix

Skup ønsker å søke om å bli vertskap for den globale 
journalistkonferansen i 2015. Målet er å gjenta suksessen fra 
Lillehammer for fem år siden.

TeksT: anne skalleBerg gJerDe

debatt, foredrag og idéutveksling i OL-byen. 
– Dette blir jo selvskryt, men arrangementet på Lil-

lehammer går fortsatt for å være den mest vellykkede 
globale journalistkonferansen som er blitt avholdt, 
sier Furuly.

Siden 2008 har Skup vært med i det globale nett-
verket, og blant annet gitt innspill og pengestøtte til 
de senere års konferanser. Nå vil den norske stiftelsen 
gjenta suksessen fra Lillehammer og søke om å bli 

vertskap for konferansen i 2015.
– Skup kan tilby en velsmurt og profesjonell orga-

nisasjon. I tillegg har vi god dialog med mulige dono-
rer, sier Furuly.

Konferansen på Lillehammer hadde en kostnads-
ramme på mellom fire og fem millioner kroner. 
Siden den gang har arrangementet vokst. Årets kon-
feranse, som avholdes i Rio de Janeiro til høsten, blir 
den største noensinne. 

En eventuell ny konferanse i Norge vil trolig få et 
større budsjett enn Lillehammer-arrangementet. Fu-
ruly har tro på at prosjektet lar seg gjennomføre.

– Utenriksdepartementet, Fritt Ord og Norsk 
Journalistlag har alle stilt seg positive til å bidra med 
pengestøtte, sier Furuly.

En eventuell søknad fra Skup må fremmes overfor 
Global Investigative Journalism Network innen juli.

– Målet er å gjøre konferansen mest mulig global. 
Det betyr at det er viktig å få journalister fra så mange 
områder i verden som mulig – særlig fra utviklings-
land. For å få til en slik bredde er det nødvendig med 
god finansiering. Det har Skup gode muligheter til å 
klare, sier Skup-leder Jan Gunnar Furuly.

I 2008 ledet han arbeidet med å arrangere Global 
Investigative Journalism Conference på Lillehammer. 
I fem dager var 500 journalister fra 88 land samlet til 
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Vil snu trenden
Bare 2 prosent av Skup-kandidatene 
de siste 10 årene er kultursaker. Nå har 
Dagbladet levert den første rapporten 
fra en kulturredaksjon på åtte år.

TeksT: helene melseth Flaaen   
FoTo: aurora hannisDal

nYe Dokumenter. Dagbladet-journalistene Anders Fjellberg (f.v.) og peder ottosen sporet opp dokumentar som viser at skattemyndighetene trolig har talt flere av Nerdrums inntekter to 
ganger, og at Nerdrum sannsynligvis har skattet av inntektene, men muligens til feil land og feil tid.
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Den rosa toppen har sklidd ned, og over den bare 
skulderen sender hun lange blikk inn i kameraet. 
Omsvermet av dansere beveger hun seg som en gla-
mourmodell på fotooppdrag. Det er musikkvideoen 
til dancelåten «Vil ha deg» fra 2004, og VGs Ram-
pelys-redaksjon avslørte at artisten Christine «Tine» 
Hansen ikke sang selv. Siden den gang har ikke noen 
norsk kulturredaksjon levert rapport til Skup – før i år.

hamstrer klikksaker
Fra 2003 og frem til i dag er det blitt sendt inn 522 
metoderapporter til vurdering hos Skup-juryen. 
Forsvinnende 12 er kultursaker. Gravejournalistikk 
signert kulturredaksjoner med prisambisjoner er om-
trent ikke-eksisterende.

– Kultur er et område det virkelig trenger å 
graves i. Det er et udekket område, med mange 
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maktkonstellasjoner som bør ses nærmere på. 
Det er jo altfor dårlig at det er så få kultursaker 

som leveres til Skup. Kulturjournalistikk er i for stor 
grad lanseringsjournalistikk. Prøv å lese NTB sine 
kultursaker - det er helt hjernedødt, sier Jan Gun-
nar Furuly, styreleder i Skup og kulturjournalist i 
Aftenposten.

glamourkJøret
Det er ikke slik at kulturjournalister ikke driver med 
kritisk journalistikk. Dagens Næringslivs Etter Børs-
redaksjon fikk i sin tid Odd Nerdrums omdiskuterte 
skatteunndragelser frem i lyset. Det var Aftenpostens 
kulturavdeling som, lenge før politiet kom inn i bil-
det, rullet opp saken om Vestfold-mannen som i fjor 
ble domfelt for omfattende for falskning av dokumen-
ter som han hevdet stammet fra Knut Hamsun og 
Henrik Ibsen.

Men ingen av dem sendte inn metoderapport til 
Skup-juryen. Skup-lederen, men kanskje mest kul-
turjournalisten Furuly, mener den økende vektleg-
gingen av avanserte metoder hos juryen kan være en 
forklaring.

– I Aftenposten har vi hatt gravesaker som har 
vært bra, men for lette for Skup. VG og Dagbladet er 
mer på glamourkjøret enn Aftenposten. Men begge 
tabloidavisene glimter til med veldig gode saker hvor 
de bruker undersøkende metoder, sier Furuly.

skattekunstner
Og med Skup-lederens ord: I år har Dagbladets 
kulturavdeling glimtet til, og levert det første me-
todiske arbeidet fra en kulturredaksjon på åtte år: 
Nerdrum-saken.

– Hvis man har gjort et selvstendig gravearbeid, så 
synes jeg man skal levere inn rapport til Skup - uten 
å reflektere så mye rundt hvorvidt metodene er origi-
nale, sier Anders Fjellberg.

Den 24 år gamle journalisten var to uker inn i 
sommervikariatet da han ble sendt ut for å dekke Odd 
Nerdrums ankesak i Borgarting lagmannsrett. Han 
kjente ikke saken i detalj. Men beskjeden han fikk, 
var at det heller ikke var nødvendig for å rapportere 
fra rettssalen. Nerdrum er et så godt navn i seg selv, 
at det viktigste var å følge med på om saken tok nye, 
spennende vendinger eller om kunstneren gjorde noe 
pussig i rettsalen.

Det viste seg imidlertid at Nerdrum gjorde svært 
lite ut av seg, og i mangel på andre ting å finne på, 
begynte Fjellberg å transkribere så mye som mulig av 
det som ble sagt. Det kunne jo komme til nytte.

At Nerdrum sa seg uskyldig etter tiltalen synes 
ikke sommervikaren var spesielt overraskende. Mer 
interessant var det at forsvareren hevdet at Nerdrum 
faktisk hadde skattet av alle inntekter, og at han i til-
legg hadde betalt skatt to og tre ganger for samme 
beløp.

la stein på stein
– Det var ikke vanskelig å få jobbe mer med Ner-
drum-saken, da det så ut som det var noe spesielt 
med den. Jeg måtte levere saker som vanlig til papira-
visa, men slapp å skrive nettsaker slik at jeg fikk tid til 
å grave, sier Fjellberg.

Stein på stein ble lagt, og da han hadde sporet 
opp nok dokumenter til å overbevise reportasjeleder 
Tinna Gudmundsdottir om at han hadde en solid 
sak, fikk han Peder Ottosen med på laget. Selv om 

Ottosen også befinner seg i 20-årene har han noe 
mer erfaring med undersøkende metoder. Sammen 
med medstudenter ved Høgskolen i Volda var det han 
som leverte den forrige rapporten til Skup som kan 
kategoriseres som kulturjournalistikk – i 2008. De 
vant endog Skup-diplom for arbeidet, som omhandlet 
bygging av kulturhus i Volda kommune.

– Peder har vært helt uvurderlig. Jeg hadde 
kjempetroen, han var alltid skeptisk. Han stilte kri-
tiske spørsmål absolutt hele veien, og så flere ting 
jeg hadde oversett i den første fasen, sier Anders 
Fjellberg.

Han tror ikke de ville klart å dra saken i land hvis 
de ikke hadde vært to mot slutten.

Den gamle metoDen
– Er det så få kulturrapporter? Fader, det er dårlig, 
sier Sarah Sørheim sjokkert.

Reportasjelederen i Etter Børs halser mot kontor-
døren for å spørre de andre i redaksjonen om når de 
sist leverte rapport til Skup.

– Vi har faktisk ikke gjort det, så lenge jeg har vært 
her, sier en stemme der ute, formodentlig tilhører 
den en eldre herre.

– Her jobber vi etter den gamle metoden: Ring 
folk og spør om ting. Det blir det ikke så mye metode-
rapport av, sies det.

Noen ler. Sørheim returnerer til kontorstolen sin. 
 Hun konkluderer med at de 12 kulturrapportene de 
siste ti årene forteller oss to ting:

– 1. At vi ikke er like stolte av sakene vi jobber 
med. Det er nok mange saker som kunne vært levert, 
men som ikke er det. 2. Det jobbes ikke metodisk 
godt nok innenfor kulturjournalistikken. Det er noe 
vi må ta litt på alvor, fordi dette kan tyde på at kultur-
journalistikken ikke benytter hele verktøykassa som 
vi har tilgjengelig, sier Sørheim.

leverte ikke nerDrum-rapport
– I Etter Børs har vi ikke lanseringsjournalistikk. 
Uten å skulle høres for cocky ut, ser jeg at mange 
andre kulturredaksjoner er preget av den type jour-
nalistikk. Ikke at et forfatterintervju ikke kan være et 
godt journalistisk arbeid. Men det er ikke noe man 
vinner Skup-pris for, slår Sørheim fast.

Hun mener kulturfeltet og dets maktkonstellasjo-
ner må behandles på lik linje med andre felt.

– Hvordan blir undersøkende journalistikk prioritert i 

   Dette er De 12 sakene

 ■ Dagbladet: Nedrum-saken (2012)

 ■ Dn: Ranet av pushwagner (2008)

 ■ næravisa: kulturprosjektet innovata (2008)

 ■ sarpsborg arbeiderblad: AoFs teatralske 
kursrapportering (2008)

 ■ memo: TV2-bløffen (2006)

 ■ Budstikka: Bærum kommunes kulturarena 
(2006)

 ■ nrk: skriftsamleren (2004)

 ■ vg: en kropp – to stemmer (2004)

 ■ Dagbladet: Quartfestivalens skyggeside (2003)

 ■ kk: Bokhandler-saken (2003)

 ■ nrk: ekebergrestauranten – vakker og 
vanskjøttet (2003)

 ■ vg: edvard Munchs malerier smuldrer opp 
(2003)

Kultursaker blant innsendte Skup-bidrag de siste ti årene
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Etter Børs?
– Det blir prioritert høyt. Det er krevende å sette 

av nok tid og ressurser daglig, men vi har et absolutt 
mål for våre saker at de skal holde et høyt metodisk 
nivå. Det skal være egensaker, og ikke basert på lanse-
ringer og pressemeldinger, sier Sørheim.

I Etter Børs snakker de ofte om hvorfor de ikke le-
verte inn rapport på den første Nerdrum-saken. Den 
som gjorde at etterforskningen av Odd Nerdrums 
skattekroner startet i 2003, og som de mener skatte-
myndighetene burde ha funnet ut selv.

– Den saken vi skrev da, er av veldig omfattende 
karakter. Hvorfor vi ikke gjorde det? Da kan vi se på 
første punktet. Vi som jobber med nyheter har ikke 
tid til på skrive den rapporten heller, vet du, sier hun, 
som en slengbemerkning til DNs gravejournalister 
en etasje høyere opp.

Hun tar seg i det, og berømmer dem for å finne ut 
ting som ingen andre finner ut.

– Og det er så jævlig gøy. Det er derfor vi har 
momsfritak og pressestøtte. Ikke for å få folk til å 
gråte, sier Sørheim.

– vi og DagBlaDet er mest interessert
Aftenpostens kulturredaktør Knut Olav Åmås mener 
også at hans avis skriver solide saker, selv om det ikke 
reflekteres i Skup-statistikken.

– Det finnes undersøkende og gravende journalis-
tikk som det aldri blir skrevet rapporter om fordi det 
metodemessig ikke er originalt. Skup-kandidater gir 
ikke alene et overblikk over det som finnes av under-
søkende journalistikk, sier han.

Åmås peker på at kulturjournalistikk skiller seg fra 
mye annen journalistikk ved at en del av den handler 
om kommentarer og meningsjournalistikk - det å vise 
sammenhenger og linjer. En kulturredaksjon har ikke 
det like rendyrkede nyhetsfokuset som for eksempel 
en økonomiredaksjon. Han mener likevel de må bli 
flinkere til å satse på egensakene og bruke de store 
ressursene som trengs for å avdekke kritikkverdige 
forhold.

– Det er ingen tvil om at vi ennå ikke prioriterer 
undersøkende journalistikk høyt nok, sier han.

Potensialet for graving innenfor dekningsområdet 
anser Åmås som betydelig. Både med rolleblandin-
ger, inhabilitet og elendig bruk av offentlige penger.

– Det er vi og Dagbladet som nå er mest interes-
sert i dette, og all heder til Dagbladet for Nerdrum-sa-
ken som de har brukt store ressurser til. Vi merker at 
Dagbladet har et mye tydeligere nyhetsfokus nå, som 
vi blir inspirert av her i redaksjonen, sier Åmås.

skape egne gravere
Tilbake i Havnelageret var det aldri snakk om at kul-
turredaksjonen skulle gi saken til nyhetsredaksjonen 
fordi de var mer erfarne, eller til Magasinet fordi de 
hadde bedre plass. Reportasjeleder Gudmundsdottir 
sa klart fra om at dette var et kulturprosjekt, og det 
skal gjennomføres i kulturredaksjonen.

– Om du trenger ti sider, så lager vi ti sider, kon-
staterte hun, i en seksjon hvor vi vanligvis opererer 
med maks tre sider på en sak, sier Fjellberg.

Gudmundsdottir understreker viktigheten av å 
tørre å ha ambisjoner, og tørre å gjøre det selv.

– Vi var bevisste på at vi skulle løse saken selv. 
Skape våre egne gravere, sier hun.

Den siste måneden ble både Ottosen og Fjellberg 
fristilt til å jobbe med Nerdrum-saken på heltid. I 

en redaksjon med seks reportere er det en hårete 
prioritering.

– Det ble mye ekstraarbeid for resten, og de stod 
på som helter for å klare å lage avis hver dag. Innsat-
sen, og oppmuntringen, fra kollegaer var avgjørende 
for å fortsette å levere gode aviser, samtidig som 
Anders og jeg kunne fortsette å jobbe med Nerdrum, 
sier Ottosen.

en nY æra?
– Hvordan var det å jobbe med en sak over så lang tid?

– Det var skikkelig gøy, og kjempespennende, sier 
Fjellberg. Ansiktet hans lyser opp i et slags naivt glis.

Han hadde kanskje litt i overkant stor tro på saken 
i starten, innrømmer han.

– Jeg fikk nesten ikke sove da jeg fikk tak i 
dokumenter til å begynne med. Det er veldig 

tilfredsstillende å få til noe så stort. Det var en rar 
følelse å sitte hjemme og se saken vår som gikk på 
Dagsrevyen, sier sommervikaren, som hele året har 
fått forlenget oppholdet i redaksjonen gjennom ulike 
ansettelsesforhold.

I glassbygningen lenger øst i Oslo har Etter Børs’ 
Sarah Sørheim tro på at det skal bli flere dokumen-
terte kulturavsløringer i fremtiden.

– Dagbladets bidrag fra kulturredaksjonen håper 
jeg virkelig er starten på en ny æra, og den første av 
mange rapporter fra kulturredaksjoner. Fader at vi ikke 
fikk sendt inn den Nerdrum-rapporten, altså. Helvete.

● lørdag klokken 15.30, i ormen lange 3, har Dagbladet-
journalistene anders Fjellberg og peder ottosen et «slik 
gjorde vi det»-seminar, der de forteller hvordan de jobbet 
fram nerdrum-saken.

opphevet. Høyesterett opphevet i februar dommen mot odd Nerdrum for skatteunndragelse. Nå skal saken behandles på nytt i 
Lagmannsretten. parallelt har kunstneren stevnet skatt Øst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

   oppstartstips For kulturJournalister

Dagbladets Anders Fjellberg og Peder Ottosen hjelper deg å komme i gang med kulturgravingen:

 ■ selv om du møter kommentarer fra autoriteter 
som synes det høres for søkt ut, må journalisten 
beholde troen på prosjektet. 

 ■ prosessen er ofte en berg- og dalbane, men ikke 
gi opp av den grunn. Jobb systematisk.

 ■ spør om hjelp fra mer erfarne folk, men vurder 
aldri å gi saken fra deg.

 ■ Vær veldig sta. 

 ■ Tør å gi hverandre motstand, eller hent inn 
motstand fra kollegaer. Det er viktig for å unngå 
tunnellsyn.  

 ■ en metodisk hindring er at mange journalister 
ikke er gode på tall og regnskap. Hev 
kompetansen

F
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 ● livet med kreft
Lina Leth-olsen
svein inge Meland
sophie Bergersen Moen
espen Bakken
Christer Johnsen
Adresseavisen

 ● treningsnarkoman
Jonas Alsaker Vikan
pål solberg
Adresseavisen

 ● Blålysene ved utvika
Andreas Bakke Foss
per Anders Johansen
Aftenposten

 ● inne, men utenfor
olga stokke
siri Gedde-Dahl
Aftenposten

 ● terras utro tjenere
pål Yngve Berg
Agderposten

 ● Fredsnasjonens grenseløse 
våpenhandel
Øystein Mikalsen
Tove Lie
Aschehoug

 ● hjelp oss å granske
Lars M. Glomnes
Marianne Johansen
Jonas Tjersland
Frank ertesvåg
Bjørn Haugan
stein Nervik
Håvar Bremer
Gunn kari Hegvik
kjetil Gillesvik
erlend skevik
elisabeth skarsbo Moen
Lars Joakim skarvøy
Tim peters
Målfrid Bordvik
Dan kåre engebretsen
Tom Byermoen
ellen s. Viseth
Verdens Gang, vg,no VGTV

 ● kontraktspilotene i norwegian
Jostein Larsen Østring
Tone Angell Jensen
Bladet Nordlys

 ● skoleforfall
krister Hoaas
Camilla Aadland
Liv skotheim
Bergens Tidende

 ● norsk adopsjon
Helle Aarnes
ingvild Rugland
Gunnar Wiederstrøm
Bergens Tidende

 ● spillet om klimakronene
eystein Røssum
Atle Andersson
Lasse Lambrechts
Bergens Tidende, bt.no

 ● Bt 112
Hanne Louise Åkernes
Rune Christophersen
Thomas orten
Bergens Tidende, bt.no, bt.no/TV

 ● Det store skolesviket
Linda Hilland
Geir Jetmundsen
Geir kvile
Bergensavisen

 ● cathrine-saken
ingunn Røren
ingrid Fredriksen
BT Magasinet

 ● nerdrum-saken: Bevisjakten
Anders Fjellberg
peder ottosen
Dagbladet

 ● lærer og elev – sexovergrep i 
skolen
Line Brustad
Øystein Andersen
Linn kongsli Lundervold
Dagbladet

 ● mafiaens ofre
Gunnar Thorenfeldt
Tomm W. Christiansen
Dagbladet

 ● vet du ikke hvem jeg er?
Ragnhild Ask Connell
silje sjursen skiphamn
pål A. Næss
Drammens Tidende og Lierposten

 ● levende ord-kollapsen
Johanna Hundvin Almelid
eivind Algrøy
Tore Hjalmar sævik
Tarjei Gilje
Fred C. Gjestad
Dagen

 ● skoleforfall
kjersti knudssøn
Anne Vinding
espen Andersen
ståle Hansen
Christian kråkenes
NRK Brennpunkt

 ● kommunebarometeret
ole petter pedersen
Kommunal Rapport

 ● kreftalarmen
kjell Arne Bakke
Dagens Medisin

 ● Dopingmafiaen
Lars Bache Madsen
knut Gjernes
stig Tore Laugen
Mikaela Berg
Dagens Næringsliv

 ● skattejakten
Trond sundnes
kjetil sæter
Dagens Næringsliv

 ● Farlige forbindelser
Marthe Ramuz eriksen
osman kibar
Dagens Næringsliv

 ●  Det er deg vi er glad i
Torgeir Foss
steinar Figved
Tor Gaute syrstad
TV 2

 ● roboter på børs
sverre Rørvik Nilsen
E 24 Næringsliv

 ● kronprinsesse mette-marit 
på hemmelig surrogatioppdrag 
i india
Jøran Grønstad
einar Tho
Haugesunds Avis

Disse kan
vinne årets
skup-pris

 ● ruskaos i norske fengsler
Margrethe Miljeteig
knut-Øyvind Hagen
Marit T. Halvorsen
Journalen ( journalistutdanningen 
Høgskolen i Oslo og Akerhus

 ● «vi ble behandlet som 
dyr» - adecco og viasat bryter 
arbeidsmiljøloven
Martin H.W. Zondag
Gunn evy Auestad
NRKs nyhetsavdeling nett

 ● De elendige
elida Høeg
Jo M. Bredeveien
knut Gjerseth olsen
Magasinet Plot

 ● på grensen til et liv
knut Gjerseth olsen
Magasinet Plot

 ● trøbbel i tårnet
peter svaar
Øyvind Bye skille
NRK Dagsrevyen, NRK.no

 ● overgrep.  Barns rettsikkerhet 
og indre justis i Jehovas vitner
kristine Hirsti
kathrine Hammerstad
NRK Nyheter nett

 ● grasrotet
Nilas Johnsen
ola Mjaaland
pål Morten skaret
stein-erik stormoen
Verdens Gang

 ● kriseberedskap og fryktkultur i 
romerike politidstrikt
Alexander Gjermundshaug
elin svendsen
karoline Carlsen
Romerikes Blad

 ● De glemte oljeofrene
inga sverdrup
ellen kongsnes
ola Myrset
Hans petter Aas
Finn Våga
kristin eide
erlend skarsaune
Leiv Åmund Hoftun
Stavanger Aftenblad

 ● å klage på psykologer
Øystein Helmikstøl
Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening

 ● overgripere i hvitt
eiliv Frich Flydal
espen Røst
Dagbladet

 ● en verdig vinner?
Tordmod strand
NRK Brennpunkt

 ● reklamens pris
Vegard Førland Venli
ole petter pedersen
Kommunal Rapport

 ● Bak hjerneteppet
sophie Lund Aaserud
Hanne Taalesen
Jens Christian Nørve
TV 2

 ● scand4news-saken
Randi undseth
Jo espen Brenden
Bjørn Frode Løvlund
Arve Øverby
Rune Hagen
Nils Henning Vespestad
Østlendingen

 ● hva skjedde med World 
Beside
Grethe Tidemann
Uniforum Avis for Universitetet i 
Oslo

 ● De nye spesialskolene
sonja Holterman
Jørgen Jelstad
Utdanning

 ● Jakten på Breiviks liberia-
kontakt
Marianne Vikås
Jarle Brenna
eirik Mosveen
Brynjar skjærli
Thomas Nilsson
Harald Henden
Verdens Gang

 ● Dødsdommen
odd isungset
NRK Brennpunkt

 ● kampen for kongens ære
Lars Chr. Wegner
Carl-erik Grimstad
Verdens Gang

 ● utilgregnelig og dømt til 
tvungent psykisk helsevern
Anne stine sæther
Alf Bjarne Johnsen
Verdens Gang, vg,no VGTV

 ● Det fattige larvik
Anne skalleberg Gjerde
Astrid Øvre Helland
Gisle Gjevestad Agledahl
Lone Lohne
Østlands-Posten

 ● selvforsvar og gamle venner. 
habilitet og pengegaver i den 
utøvende statsmakt
kjetil Magne sørenes
Tore Bergsaker
Bjørn s. kristiansen
Veslemøy Lode
Marie Melgård
Martine Aurdal
Dagbladet
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Uenige om moteretning
Elle-redaktør Signy Fardal vil lage et blad for sansene, ikke trykke  
seks sider om økonomisk utroskap. Det er å undergrave journalistikken 
og undervurdere leserne, mener motereporter Sissel Hoffengh.

TeksT: helene melseth Flaaen  FoTo: Brian cliFF olguin

– Motejournalistikk blir tatt hardere enn andre om-
råder. Se på kulturjournalistikken, det er like mye 
lanseringsjournalistikk der. Det skal sies. 

Sissel Hoffengh er motereporter i Dagsavisen, tror 
politiske journalister drikker mer champagne på jobb 
enn henne og er drittlei kjendiser i norsk motepresse. 
Hun savner et magasin som klarer å være lekkert 
som Italienske Vogue og klokt som Dagsavisen på en 
god dag.

– Motemagasinene er ikke kritiske nok. Signy 
Fardal sier Elle bare skal inspirere. Hun mener repor-
tasjer fra klesfabrikker i Asia ikke passer ved siden av 
en parfymeannonse, sier Hoffengh.

Det er å undervurdere leserne, mener 

Dagsavisen-journalisten.
– Nordmenn blir ikke helt rosa i huet av å plukke 

opp et motemagasin. Her synes jeg magasinene må 
ta hensyn til leserne sine, og ikke annonsørene. Vi vil 
faktisk vite hvor klærne våre kommer fra. Det er mye 
«bitching» i motebransjen, og det er høy terskel for 
spydige kommentarer. Vi klarer vi nok kritisk journa-
listikk også, sier Hoffengh. 

Signy Fardal, mangeårig redaktør av Elle, mener 
derimot det er utenfor motemagasinets konsept.

– Du må ta oss for det vi er. Vi er et motemagasin. 
Vi skriver om klær og vesker, og folk som lever av å 
være modeller. Vi sier ikke at vi på vegne av leseren 
går inn og gransker at alt du som forbruker benytter 

er etisk produsert. I tillegg til å holde leseren oppda-
tert på mote, er vår oppgave å inspirere, og å under-
holde. Vi er et forbrukerprodukt, sier Fardal.

terningkast er ikke Journalistikk
Arbeidsforhold på Hennes & Mauritz’ klesfabrikker, 
bruk av terningkast og bråk rundt «smøreturer» på 
klesgigantenes regning. Motejournalistikken er blitt 
debattert ved flere anledninger det siste året. Derfor 
setter Skup, for første gang, mote på agendaen under 
årets konferanse.

Sissel Hoffengh, som skal delta i debatten i Tøns-
berg, mener mote er et område hvor det er mye syns-
ing og lite kunnskap, og ser gjerne at de som ønsker 

utenFor konseptet. signy Fardal, redaktør i motemagasinet elle, får kritikk for å ha for tette bånd til annonsørene. selv mener hun kritisk journalistikk er utenfor deres konsept.
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bedre. Uavhengighet er det viktigste kriteriet for å 
kalle innholdet journalistikk, sier Eilertsen. 

sure annonsører
Sonia Huanca Vold, også kjent som VGs Min Mote-
Sonia, synes rett og slett at det er mangel på motejo-
urnalistikk. Hun legger vekt på siste del av ordet.

– Det kan oppleves som at norske motejournalister 
er redde for å sette fingeren på saker som oppleves 
ubehagelige. Båndene mellom redaksjon og annonsø-
rer er tettere enn de burde være, sier hun. 
Vold mener motejournalistikk selvsagt skal inspirere, 
men også ta for seg alle sider ved dekningsområdet 
– uavhengig av om annonsørene blir sinte. Selv har 
Min Mote gjort journalistikk på blant annet tekstil-
bransjen, det smale idealet og smøreturer.

– Vi får mye tilbud. Men det er viktig for oss å bli 
oppfattet som troverdige, noe som innebærer at vi 
takker nei til turer og gaver. Noen blir sure når vi sier 
nei og mange blir veldig overrasket, så det er tydelig 
at annonsører ikke er vant til å bli avvist. Det skjer 
ofte at turer eller produkter jeg sier nei til, blir dekket 
av andre motejournalister, sier Vold. 

å bedrive motejournalistikk utdanner seg litt. 
– Terningskast på kjoler er bare teit. Det har ikke 

noe med journalistikk å gjøre, sier Hoffengh.
Heller ikke i motebransjen er det opplest og ved-

tatt hva journalistikk er. I en debatt under Oslo fas-
hion week for et par år siden kom det frem at desig-
nere trodde pressen var der for å støtte norsk design.

– Mange av designerne er så unge og uerfarne 
at det er greit å fortelle dem hvordan det henger 
sammen. Vårt oppdrag er å skrive godt for leserne 
våre, ikke å hjelpe norske designere. Det var det 
mange som oppfattet som litt grettent. «Alle må jo 
hjelpe norsk design». Det var nok en øyeåpner for 
mange norske designere, sier Hoffengh. 

Nåværende redaktør i Se og Hør, Ellen Arnstad, 
grunnla magasinet Henne på kvinnedagen for 19 år 
siden. Ti år senere opprettet magasinet moteprisen 
«Nåløyet» nettopp for å fremme norsk klesdesign.

– God motejournalistikk kan være alt fra rene 
moteserier og inspirasjonsstoff, til aktuelle reporta-
sjer, gode intervjuer og større feature-saker. Kritisk 
journalistikk hører hjemme i de mer nyhetsorienterte 
mediene, skriver Arnstad i en e-post til Siste Skup. 

Betalt BuDskap
– Det er en del saker og eksempler som viser at den 
delen av journalistikken utfordrer de felles kjørereglene 
vi har i Tekstreklameplakaten, sier Trine Eilertsen.

Hun ledet Tekstreklameutvalget nedsatt av Redak-
tørforeningen i 2012. Arbeidet resulterte i at Norsk 
Presseforbund har vedtatt å se på om det skal gjøres 
endringer i Vær Varsom- og Tekstreklameplakaten. 
Også i dette utvalget er den tidligere Bergens Tidene-
redaktøren representert, for øvrig sammen med Ellen 
Arnstad.

Eilertsen mener moteredaksjonenes utfordring er 
å være tydelige i budskapet sitt. 

– Når budskapet er kjøpt og betalt av annonsører, 
og når det ikke er det, må redaktørene kommunisere 

Hun sier det er godt mulig å lage motejournalis-
tikk uten å ta imot frynsegoder. Om alle hadde hatt 
like retningslinjer, ville det kanskje vært enklere å 
hanskes annonsører, mener Min Mote-lederen.

– At noen slipper til annonsører gjør det van-
skeligere for andre å følge Vær Varsom-plakaten og 
Tekstreklameplakaten. Jeg mener at de som tar imot 
turer og spiser godt på andres regning for så å dekke 
arrangementet deres, bryter med etiske retningslinjer 
i journalistikken. Da må man stille seg spørsmålet 
om man er journalist og bedriver journalistikk, eller 
om det er ren underholdning, sier Vold.

sanser trumFer tekstilFaBrikker
Å avdekke maktkonstellasjoner, dårlige arbeids-
forhold og sosial urettferdighet er ikke naturlig for 
et motemagasin som Elle, det er en type stoff som 
redaktør Signy Fardal synes hører hjemme i andre 
type medier. Elle har en veldig klar idé om hva de skal 
gjøre, og ifølge Fardal er det ikke å skrive kritisk øko-
nomisk journalistikk om eierskap.

– Ikke fordi vi ikke synes det er interessant, men 
fordi det ikke er en del av vårt konsept, sier hun. 

I Elle vil du ikke kunne lese en reportasje fra en 
tekstilfabrikk i Asia, men kommer det noen med en 
bærekraftig, økologisk-produsert kolleksjon, så skri-
ver de om det.

– Vi skal få deg til å drømme, vi lager et blad for 
sansene. Da er det ikke spesielt spennende å lese seks 
sider om økonomisk utroskap, synes hun. 

Det er ikke det som er greia deres. «Sexy, stylish 
and spiritual» er mottoet til Elle. Og det er et poeng 
for redaktøren. 

– Du ser ikke en film som både er drama og splat-
ter på én og samme tid, sier Fardal.

● Bør nyhetsjournalistene ta seg av de kritiske sakene 
og motemagasinene drive med inspirasjon? norsk mote-
presse tar debatten i oseberg lørdag klokken 15.30

Båndene mellom redaksjon og 
annonsører er tettere enn de 

burde være. At noen slipper til 
annonsører gjør det vanskelig-

ere for andre å følge Vær 
Varsom- plakaten og  

Tekstreklameplakaten.

Sonia Huanca Vold, 
leder for VGs MinMote

Det er mye bitching i mote-
bransjen, og det er høy terskel 

for spydige kommentarer.  
Vi klarer vi nok kritisk  

journalistikk også.

Sissel Hoffengh,
motereporter i Dagsavisen

Når budskapet er kjøpt og be-
talt av annonsører, og når det 
ikke er det, må redaktørene 

kommunisere bedre.

Trine Eilertsen,
leder av Tekstreklameutvalget

sammenBlanDing. signy Fardal viser frem en annonse som 
er utformet som en artikkel i magasinet elle.
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Radio uten  
rammer

ungt og tungt. p3-reporter Trine solli (t.v.) veksler mellom intervjuer med voldtektsofre, her Lina Winge, og redigering av opptak 
fra unge nordmenns liv i Berlin. - Jeg liker å jobbe tung-lett-tung, sier solli om de unge temaene hun tar opp.



– Formålet er ikke å få folk til å grine i mikrofonen, 
sier Trine Sollie.

Reporteren i P3s dokumentaravdeling har akkurat 
kommet ut av et møterom med Lina Winge, en av 
hennes hovedkilder i radiodokumentaren om voldtek-
stofre. Da måtte hun være streng med seg selv. Tema-
ene kan være tunge, men det skal ikke bikke over i 
sosialporno.

– Jeg kan lett bli rørt hvis kildene blir rørt og det 
passer seg ikke som reporter å gråte. Det kan sette 
interjvjuobjektet ute av spill og det er viktig at de føler 
seg trygge, noe som kan være vanskelig om jeg ikke 
har kontroll over situasjonen.

Når historiene som deles er så sterke at Trine Solli 
kan bli emosjonell, bruker hun å klype seg selv i fin-
geren eller armen. Som da hun laget Honningbarna-
dokumentaren, hvor hun fulgte bandet etter at trom-
misen døde i en bilulykke.

– Da hadde jeg mange klypemerker oppover armen.

P3s dokumentarredaksjon har to plattformer og null respekt for læreboka. 
Målet er å aldri finne oppskriften på en ung dokumentar. 

TeksT: anne skalleBerg gJerDe & Brian cliFF olguin   
FoTo: Brian cliFF olguin

tung-lett-tung
Sollie er én av tre dedikerte dokumentarister i P3s ett 
år gamle satsing. I alt har NRK Ung satt av fire års-
verk, tre faste og ett rullerende, til å produsere doku-
mentarer som skal speile ung, norsk virkelighet. Det 
er et bredt mandat. 

Mellom opptakene av dokumentaren om vold-
tektsofre klipper hun opptakene fra da hun var i 
Berlin tidligere i år og fulgte kreative nordmenn som 
flytter til den tyske hovedstaden.

– Jeg liker å jobbe tung-lett-tung. På den måten 
skjermer jeg også meg selv, sier Solli.

to plattFormer, ingen læreBok
For et drøyt år siden gikk den første P3-dokumenta-
ren på lufta. Eller, den gikk ikke på lufta først. Førpre-
mieren var som alltid på nett. 

– Det er veldig deilig å se at satsingen på to platt-
former faktisk fungerer. Nøkkelen er en slavisk og 

tydelig publisering, sier Bjørn Tore Grøtte, redak-
sjonssjef i P3.

 Lyd og tekst publiseres på nett på torsdag, en 
kortversjon sendes på P3 fredag, før hele dokumen-
taren kan høres søndag. Mandag diskuteres temaet i 
kveldsprogrammet «Hallo P3».

Men det er også den eneste regelen dokumentar-
redaksjonen følger.

– For å sitere reporter Nareas Sae-Kow da han fikk 
et metodespørsmål under Hellkonferansen: «Vi er 
jo amatører, for faen». Det er ikke så viktig for oss å 
tilfredsstille mange sjangerkrav i en dokumentarkon-
kurranse, sier Grøtte og ler.

– Hva med Skup-juryens krav?
– Det er ikke et vedtatt mål å levere metoderap-

port. Men vi tar opp temaer unge er opptatt av, eller 
som de burde være opptatt av, og er ikke redde for det 
ubehagelige, sier redaksjonssjefen.

Han trekker frem dokumentaren «Det er lov å le», 
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om galgenhumoren blant de unge Utøya-overlevende. 
Det var skummelt, sier Grøtte. Det kunne falle begge 
veier. Det endte med NRKs journalistpris for 2012.

– Med Utøya-dokumentaren traff vi noe, sier Grøtte.
Uten at det betyr at de har funnet en oppskrift på 

en god, ung radiodokumentar. De vil nemlig aldri 
slutte å lete. 

Flest på nett
– Vi følger ikke læreboka. Samtidig er ikke læreboka 
til P3-dokumentar laget ennå. Det vet jeg ikke om den 
noen gang blir heller. Vi må ikke bli for konforme, 
men heller ta sjanser med både stoffvalg og form. Vi 
starter aldri med å si nei, sier Grøtte.

En viss føling med hva som fungerer har de imid-
lertid fått etter over ett år på lufta og nettet.

32.000 personer hører i gjennomsnitt på den halv-
time lange radiodokumentaren hver søndag. I tillegg 
kommer lyttere som får høre kortversjoner fredag og 

mandag i P3 og også i P1 ved noen anledninger.
– På nettet ser vi et større sprik, her er det veldig 

temaavhengig. Siden til «Tanker om døden»-doku-
mentaren er mest lest, med 140.000 unike brukere 
så langt. Andre, smalere, prosjekter går dårligere. 
Men det er også helt greit, sier han.

stYrer Det meste
I Oslo tar Trine Solli turen til NRK research der Heidi 
Magnussen hjelper henne med å samle statistikk over 
voldtektsofre. Slik kan dokumentaren også vise til 
relevante tall.

Solli og de andre reporterne bruker normalt tre 
uker på en dokumentar. Tiden går til idéutvikling, re-
search, opptak, klipping og møter med redaksjonssjef 
i Trondheim, og Solli er i stor grad selvgående med 
kontroll på hele prosessen.

Med publisering av tekst, lyd, og noen ganger også 
video, på to plattformer kreves det imidlertid flere 

hender. I tillegg til researchere, kommer ofte en nett-
prosjektleder, en nettjournalist og en fotograf med i 
start- og sluttfasen. 

Men stort sett er det bare Solli og opptakeren. 
Dagen avsluttes med et siste kildemøte på kafé. 
Hun hopper inn i drosjen og innen noen minutter 
befinner hun seg på den andre kanten av byen og 
lytter til Lindas historie om da hun ble voldtatt for 15 
år siden. Hun klyper seg selv litt i fingeren og flytter 
mikrofonen nærmere Linda. 

● kari hesthamar og Berit hedemann, henholdsvis nå-
værende og tidligere leder for radiodokumentaren, snak-
ker om hvordan man bygger opp en god historie i ormen 
lange 2, lørdag klokken 10.30.

● Du møter både folkene bak p3-dokumentar og p2s  
radiodokumentar under skup-konferansen. se skup.no 
eller last ned skup-appen for fullstendig programoversikt.

variert. i løpet av det første året har p3 sendt dokumentarer om flaue leger, galgenhumor etter utøya, Grønt Norge-bløffen, dataspillproffer og en mann uten penis. Blant annet. Her intervjuer Trine 
sollie voldtektsofferet Linda (t.v.) og får hjelp av NRk-researcher Heidi Magnussen til å samle statistikk over voldtektsofre,

Vi må ikke bli for konforme, men heller ta sjanser med 
både stoffvalg og form. Vi starter aldri med å si nei.
– Bjørn Tore Grøtte, redaksjonssjef i P3

«
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Mangler du kunnskap til å 
avsløre ditt neste skup?

STUP finansierer kurs og etterutdanning for 

journalister i ukepresse, aviser, NRK og TV 2.

Du finner oss på stupstipend.no



Bordreservering til gallamiddagen
Til lørdagens gallamiddag og prisut-
deling er det anledning til å reservere 
bord i festsalen i forkant. Det er et 
stort puslespill som skal gå opp. Elisa-
beth Johansen fra Institutt for journa-
listikk tar opp bordreservasjoner lørdag 
fra klokken 10 til 13. Du finner henne 

ved bordet for konferanseinnsjekking i 
resepsjonsområdet. Da deles det også 
ut adgangskort til banketten.

Vi minner om at det ikke er anled-
ning til å bestille bord via hotellper-
sonalet, og ber også om at alle som 
bestiller bord kun reserverer plass 

til det faktiske antallet som skal sitte 
sammen. Dersom flere slenger på et 
par plasser ekstra for å være på den 
sikre siden når de reserverer, får vi ikke 
bordkabalen til å gå opp.

SKUP-kruset får du kjøpt  
i resepsjonen for 100 
kroner per stykk.
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Med en 
spade  
av stål

– dette må du ha svart på tusen ganger: Hva fikk dere 
til å bruke så mye tid og innsats på det amerikanske 
skattesystemet?

– Skattesystemet er den største årsaken til inn-
tektsforskjellene i USA. I vår siste bok drøfter vi 
skatte systemet i dybden, og viser at gapet mellom de 
rikeste amerikanerne og alle andre er større enn noen 
gang de siste hundre årene.

På 50-tallet betalte de rikeste amerikanerne over 50 
prosent av sin inntekt i skatt, men mot slutten av den 
globale finanskrisen i 2008 betalte de kun 16 prosent. 
Dette skyldes hovedsakelig reduksjoner i skattesat-
sene for de rike de siste 30 årene. På tilsvar ende måte 
betalte en gang amerikanske selskap 30 prosent av sin 
totale inntekt, mens det nå er mindre enn ti prosent. 
Mye av vår rapportering har dessuten rettet søkelyset 
mot hvordan formuende, mektige interesseorgani-
sasjoner har vært i stand til å vri skatte satsene til sin 
fordel ved å drive lobbyvirksomhet i Kongressen og å 
komme med valgkampbidrag til lovgiverne. 

– Hvorfor er dette et tema de fleste journalister unngår?
– Skattesystemet er av stor interesse for folk flest, 

men det er et samtidig et tema som ofte ignoreres 
av media, fordi en del redaktører mener det blir for 
kjedelig. I tillegg er det mange journalister som 
utelukkende ser på seg selv som ordsmeder, og som 
skyr tanken på å analysere tall og statistikk. Men stati-
stikk får verden til å gå rundt. Statistikk er i hjertet 
av ut viklingen både for nasjon og folk, for hvordan 
helsevesenet fungerer, for hvor godt samfunnet re-
habiliterer kriminelle, og så videre. Så godt som alle 
tema du kan komme på har en statistisk komponent, 
og likevel har journalister historisk sett vært lite villig 
til å grave i disse tallene; de stoler altfor ofte i stedet 
på anekdotiske historier for å underbygge sine poeng.

– Men det er viktig å legge like stor vekt på inter-
vjuer med personer som er del av den historien vi for-
teller. Begge deler er helt avgjørende for å få kontakt 
med lesere og seere, og for å gi en historie autoritet.

– Prosjektet america: What Went Wrong tar for seg 
kortsiktighet og grådighet i næringslivet og det offent-
lige. Hva kan norske journalister lære av arbeidet?

– Det er et godt eksempel på hvordan man kan 
fortelle en historie ved å kombinere tung statistisk 
analyse med fengslende menneskelige historier. What 
Went Wrong viste hva som hadde skjedd med ameri-
kanske arbeideres økonomiske velferd, som et resul-
tat av nøye overveide politiske vedtak i Kongressen, 
beordret av nasjonens økonomiske elite. Vår siste bok, 
The Betrayal of the American Dream, dokumenterer 
hvordan tiår med forsikringer og lovnader fra politi-
kere til arbeiderklassen – lovnader om alt fra handel 
via skatter til pensjon – har vist seg å være hule.

– I begge disse bøkene har vi brukt det brede 
bildet for å vise hvor skadelige konsekvensene av 
regjeringens handlemåte og private politikk har vært 
over så lang tid. Vi forsøker alltid å inkludere det 
statistiske og historiske perspektivet til våre emner, 
uansett hva de er. 

– mye har forandret seg innen datastøttet journalistikk 
siden du og donald Barlett begynte, når det gjelder 
teknikker, metoder og framgangsmåter. er essensen 
fremdeles den samme? og hva er essensen?

– I 1972 skulle vi analysere måten domstolene i 
Philadelphia behandlet voldsforbrytelser på. Da leide 
vi en datamaskin i Washington D.C., en massiv, tape-
drevet klump av metall og plast som konstant måtte 
kjøles ned av luftkondisjonering for å hindre over-
oppheting. I dag kunne jeg gjennomført den samme 

Det er for mange ordsmeder i journalistikken, mener  
James B. Steele. Her svarer den doble Pulitzer-vinneren på 
hvorfor vi trenger ham en mannsalder til.

TEKST: david BacH
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KritiKKverdig og lovlig. – Da jeg begynte i journalistikken var det vanskelig å få en redaktørs nysgjerrighet 
med mindre du mistenkte at en lov var brutt. Heldigvis er denne trangsynte holdningen nå lagt bak oss, sier Vanity 
Fair-journalist James B. Steele. Foto: Pressefoto

analysen på den bærbare maskinen jeg tar med meg 
til Skup-konferansen.

– Når det er sagt forblir en av de største utfordrin-
gene den samme – hvordan vet du hvor du skal lete 
etter informasjonen? Utfordringen er ikke å forsøke 
å huske hva som finnes der ute, men å finne det som 
trengs for en bestemt sak. For å gjøre det har vi til-
egnet oss det vi kaller dokument-tankegang. Vi antar 
at dokumentet finnes ett eller annet sted. Kunsten er 
å finne det. 

– Hva er ditt syn på den undersøkende journalistik-
kens framtid? er vi (fremdeles) på riktig spor?

– Undersøkende journalistikk har en fantastisk 
framtid. Publikum vil ha det, journalister ønsker å 

   James B. steele 

 ■ Født i Hutchinson i Kansas, USA, i 1943.

 ■ Langvarig kompanjong med journalistkollega 
Donald Barlett, ofte referert til som Barlett og 
Steele.

 ■ Sammen har de vunnet to Pulitzer-priser, to 
National Magazine Awards og mangfoldige 
andre priser for sin undersøkende 
journalistikk.

 ■ Har arbeidet for The Philadelphia Inquirer, 
Time Magazine og nå Vanity Fair.  

Kilde: Bartlett & Steele (barlettandsteele.com)

F

Undersøkende journalistikk har en fantastisk framtid. 
Publikum vil ha det, og journalister ønsker å praktisere det.
– James B. Steele

praktisere det, og offentlige og private interesser vil 
fortsette å begå de samme feilene.

– Jeg ønsker også å understreke hvordan en funda-
mental utvikling innen undersøkende journalistikk 
lover godt for framtiden. Da jeg begynte i journalistik-
ken var det vanskelig å få en redaktørs nysgjerrighet 
med mindre du mistenkte at en lov var brutt. Med 
mindre handlingen var ulovlig eller potensielt ulovlig 
var ikke redaktøren interessert. Heldigvis er denne 
trangsynte holdningen til hva som utgjør under-
søkende journalistikk nå lagt bak oss. 

– Hovedtyngden av undersøkende saker i dag 
dreier seg om myndighetenes uskikkethet, private 
interessers lobbyvirksomhet og endringer i poli tikken 
som ofte gagner de få på bekostning av de mange 

andre. For det aller meste er disse handlingene, til 
tross for at de er skadelige for den gjennomsnittlige 
borger, fullstendig lovlige.

– Det største ubesvarte spørsmålet er hvordan un-
dersøkende arbeid – og for den saks skyld all journa-
listikk – vil distribueres i framtiden. Men jeg er over-
bevist om at vi kommer oss gjennom det på en eller 
annen måte. Uten pressen, og spesielt da uten under-
søkende presse, som retter søkelyset inn i de mørke 
krokene som politikere og makthavere ønsker å holde 
i skyggen, er vår framtid som frie mennesker i fare.

● i over 40 år har James B. steele vært blant Usas  
fremste undersøkende journalister. lørdag klokken  
12.00 holder han foredrag i oseberg.

«
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analYsere, raPPortere...: Helle Skjervold skal rapportere, analysere, forklare og sørge for at de store nyhetene kommer nærmere på nordmenn. Men gravejournalistikk blir det lite tid til som ny 
London-korrespondent.
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De nye 
krigerne

De har mindre tid til undersøkende journalistikk og flere konkurrenter enn noen 
gang. Helle Skjervold og de andre nye korrespondentene skal kjempe for at den norske 

stemmen fortsatt blir verdt å høre.

TEKST: lars Heltne  FoTo: Brian cliff olgUin

   de nYe KorresPondentene

aftenposten

 ■ Helle Skjervold (London)

 ■ Kristoffer Rønneberg (New York)

 ■ Ingeborg Moe (Brüssel)

 ■ Jørgen Lohne (Beijing)

nrK

 ■ Gro Holm (Washington)

 ■ Espen Aas (London)

 ■ Åse Marit Befring (Brüssel)

 ■ Christine Præsttun og Sverre Tom Radøy 
(Nairobi)

F
– Jeg er litt redd for «korrespondentsyken», men 
håper det går bra. Jeg har hørt at en kan miste litt 
gangsynet i forhold til norske omgivelser under lange 
dager med stort arbeidspress og lite tilbakemeldinger 
hjemmefra. Men jeg er glad i å jobbe, og håper ikke 
det vil skje, sier Helle Skjervold.

27-åringen er oppvokst med engelske besteforel-
dre, og er vant til engelske eventyr og julemat. I Eng-
land har hun bodd, studert, og møtt mannen sin. I 
august vender hun tilbake som Aftenpostens stemme 
fra øyriket.

får selsKaP
Selv om korrespondenttilværelsen ofte blir forbundet 
med ensomhet, har utviklingen av sosiale medier ført 
til at Skjervold får mer enn nok «kolleger» under sitt 
London-opphold. Fjorårets sommer-OL i samme by 
ble det mest omtalte mesterskapet på sosiale medier 
noensinne, og et bilde på en informasjonsstrøm som 
stadig når nye høyder.

Skjervold er klar over at hennes første 

korrespondentjobb kommer på et tidspunkt der 
denne er i stadig endring og både utenlandske og 
sosiale medier er konkurrenter om publikums 
oppmerksomhet.

– Korrespondentstillingen er snudd på hodet. Vi 
står ikke lenger utenlands med en ropert og forteller 
hva som har skjedd. Samtidig synes jeg det er bra at 
publikum er opplyst. Den klassiske artikkelen har 
ikke mistet verdi. Jeg tror heller ikke at flere aktører 
gjør at leserne blir mindre interessert i analyser. So-
siale medier har blitt et verktøy for publikum, men 
også for journalistene, sier Skjervold.

– iKKe noK «graving»
Også NRK bytter om på rekkene i år. Utenrikssjef 
Knut Erik Holm mener de fem nye korrespondentene 
vil kjenne at arbeidsdagen blir travlere enn før.

– Arbeidsbelastningen blir større og vi skal rykke 
fortere. Hurtighet, fleksibilitet og teknisk innsikt blir 
stadig viktigere når alle plattformer skal betje-
nes, sier Holm.
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– Hvordan ligger forholdene til rette for å drive 
gravejournalistikk i en slik hverdag?

– Korrespondentene får ikke gjort nok «graving». 
Årsaken er at det er liten tid til det, på grunn av lø-
pende nyhets- og reportasjejobbing i tre medier, sier 
han.

– Er det en svakhet med korrespondentrollen?
– Det er en erkjennelse av at ting er som de er. Jeg 

skulle gjerne sett at hverdagen som korrespondent 
hadde mer tid til  gravejournalistikk.

– Hvorfor trenger vi fortsatt utenrikskorrespondentene?
– Mange nordmenn følger utenlandske medier, 

men det er også mange som ikke gjør det. Samtidig 
har vi vårt eget publikum, og utenrikskorresponden-
tene utgjør mye av bærebjelken i vår nyhetsformid-
ling utenfra. De er selvsagt også viktige for å fange 
opp norske vrier eller lage reportasjer om nordmenn 
i utlandet eller saker som berører norske forhold. 
Dessuten er det viktig med tilstedeværelse når man 
skal rapportere og forklare. I tillegg lager de repor-
tasjer som gjør at større saker kommer nærmere på 
folk, sier utenrikssjefen.

Han mener Hege Moe Eriksen er et av flere ek-
sempler som viser betydningen av tilstedeværelsen.

– Når hun forteller om en omfattende økonomisk 
og sosial krise gjennom å møte hjemløse mennesker 
i Spania, blir den situasjonen og konsekvensene for 
folk mer begripelig, mener Holm.

får mer friHet
Gro Holm er en av rikskringkastingens nye utsendte. 
Selv om mediehverdagen har endret seg siden korre-
spondentoppholdet i Moskva mellom 1994 og 1998, 
mener hun korrespondentbehovet er like stort.

– Ingenting kan erstatte tilstedeværelse, sier 
Holm.

Tilstedeværelsen krever imidlertid mye tid og 
arbeidskapasitet, som setter sine begrensninger for 
den undersøkende presse. Likevel har Holm en større 
mulighet enn mange av sine andre korrespondent-
kolleger til å bevege seg utenfor referatsjangeren, 
ettersom to USA-korrespondenter deler på nyhets- og 
reportasjevaktene. 

– Men det blir ikke samme type gravearbeid som 

mange norske journalister gjør hjemme. I USA er 
amerikanske politikere veldig nøye med hvem de 
bruker tiden på, ikke minst gjelder det utenlandske 
medier. Vi har rett og slett ikke tid eller ressurser til å 
grave frem hemmeligheter, som for eksempel saker 
som involverer FBI eller CIA. Men fortsatt skal vi for-
telle historier som ikke er opplagte og som både gir 
innsikt og opplevelse. Det er viktig å være våken på 
viktige trender i samfunnet, sier hun.

for norsKe?
Etter runder med nedbemanninger og kostnadskutt i 
bransjen, er flere utenriksentusiaster bekymret for at 
korrespondentrollen også vil lide på sikt.

– Det er i alle fall enten urealistisk eller optimis-
tisk å tro at utenriksjournalistikken ikke vil bli ram-
met. Vi har sett hvilken fremtredende rolle pengene 
har, sier Per Egil Hegge, som har korrespondentopp-
hold i Washington, London og Moskva bak seg. Sist-
nevnte oppdrag endte med utvisning i 1971 som følge 
av hans kontakt med opposisjonen. 

Utenriksveteranen ser mye bra utenriksstoff i 
dagens medier, men mener at den norske «linken» 
noen ganger blir for tydelig.

– Dekningen av de to foregående USA-valgkam-
pene var bra, men i 2004 var det altfor tydelig at John 
Kerry hadde bodd i Holmenkollen.

HastverK er lastverK
Jahn Otto Johansen har vært Norges stemme i blant 
annet Moskva, Washington og Berlin fra 1960-årene 
og frem til tusenårsskiftet. I løpet av sin utenrikskar-
riere var han også såpass lenge i Midtøsten at barna 
hans fikk høre på skolen at de hadde en «araber» til 
far. Hadde satellitten vært tatt i bruk tidligere, hadde 
han sluppet å se sitt eget intervju med Ronald Reagan 
på CNN ett døgn før det dukket opp på Dagsrevyen.

Men hurtigheten kan fort gå ut over kvaliteten. 
Johansen vet om utenriksjournalister som ble ledd av 
da de ba om en uke til å lese ny faglitteratur.

– Korrespondenter kan komme til kort når det 
gjelder solid bakgrunn og innsikt, og de tvinges ofte 
til å gå på lufta eller skrive straks etter at de er kom-
met frem til krisestedet og før den overhodet har 

Vi har rett og slett ikke tid eller ressurser til å grave frem hemmeligheter, 
som for eksempel saker som involverer FBI eller CIA.
– Gro Holm, NRKs nye korrespondent i Washington

«

Utvist. Som Moskva-korrespondent ble Aftenpostens Per Egil 
Hegge utvist fra Sovjet i 1971, fordi han hadde for god kontakt 
med de opposisjonelle. Her blir han og kona Birgit ønsket 
velkommen hjem av utenriksredaktør Bjørn Heimar.
 Foto: NTB/Scanpix

etablert lokale kontakter og skaffet seg informasjon. 
Dekningen var mye enklere før, men ofte grundigere. 
Den fikk mer spalteplass og sendetid, sier Johansen.

sliPPer telefonKø
Norske utenriksmedarbeidere havner fremdeles langt 
nede på utenlandske makthaveres prioriteringsliste, 
men Per Egil Hegge mener at korrespondentene fort-
satt har gode kort på hånden. 

– En norsk diplomat i Washington sa at man måtte 
slutte å snakke med journalister, for de vet jo ingen-
ting. Da svarte jeg at det er mine kollegaer de mektige 
snakker med når møtevirksomheten er over, og ikke 
dine. Nå har riktignok også de mektiges nærmeste 
blitt mer vanskelige å ha med å gjøre, men man er 
godt skodd dersom en har de rette kontaktene, sier 
Hegge.

Selv om han misunner at dagens korrespondenter 
slipper å sitte i telefonkø når det haster som mest, er 
det likevel noe som var bedre før i tiden.

– Vi hadde i hvert fall de fleste lørdagene fri...
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«Hva synes du om lars  
sponheims skjegg?»



Premissløst til verks
Journalist-norge kommer til skup 
delvis for å feire seg selv. ettersom 
det også vanker et foredrag om in-
tervjuteknikk, betyr det vel at det er 
på sin plass med litt «juling» også?

– Nei, det vil jeg ikke si. Poen-
get med Skup er jo å dele erfaringer 
og lære av hverandre. Her er det 

ingenting å frykte. Med mindre man er redd for å til-
egne seg ny kunnskap, selvfølgelig.

godt å høre! er det noen som fortjener en ekstra klapp 
på skulderen når det gjelder intervjuteknikken?

– Hans Olav Brenner er et godt eksempel. I tillegg 
har jeg nettopp hørt på Dagsnytt Atten med Sigrid 
Sollund. Tilfeldigvis er det mange NRK-folk som er 
gode intervjuere!

Hvordan er det du vanligvis merker at et intervju er på 
vei i gal retning?

– Når journalisten legger inn masse premisser, 
slik at spørsmålet blir mer en argumentasjon enn et 
spørsmål. Det slår fort tilbake på intervjueren selv. 
Det er dumt å innlede med at «Du har jobbet en 
mannsalder i teaterbransjen...», hvis intervjuobjek-
tet faktisk ikke har gjort det. Selv om premissladde 
spørsmål er vanlige feil, er det også slike type feil som 
er lettest å luke ut.

Hvor mye slurv skal til før du mister tilliten til 
journalisten? 

– Det vet jeg ikke, men som journalist merker 
man det fort når man begynner å dra lasset selv. Da 
har man tråkket feil.

Hva tenker du når journalister legger skylden for et 
dårlig intervju på et «dårlig intervjuobjekt»?

– Argumentasjonen er klassisk, men du skal være 
rimelig trygg på deg selv før du bruker den. I ni av ti 
tilfeller skal vi ta en kikk på oss selv først.

NRK-journalist Steffen Fjærvik har undersøkt hvordan journalister 
skal unngå å falle for egne grep.

TEKST: lars Heltne

men noen intervjuobjekter er vel flinke til å vri seg 
unna spørsmål de ikke vil svare på?

– Ja, det er blitt et slags våpenkappløp. Kildene blir 
stadig mer medietrente. Fortsatt er det vel slik at de 
på toppen av maktpyramiden er flinkest til å unngå å 
svare på spørsmål: Jonas Gahr Støre, Liv Signe Navar-
sete, Heikki Holmås, Jens Stoltenberg...lista er lang.

er norske journalister flinke nok til å ta i mot kritikk for 
egen intervjuteknikk?

– Nei.

la meg omformulere: Hvorfor ikke?
– Måten vi opptrer som journalister er nært knyt-

tet opp til vår egen personlighet. Da kan kritikk føles 
smertefullt.

noen har sett seg lei av idrettsspørsmål som «hva 
føler du nå?». Hvilke spørsmål synes du selv er 
unødvendige?

– Jeg slår i alle fall et slag for «hva føler du nå?». Det 
er et fantastisk spørsmål som åpner med et spørreord 
og som inviterer intervjuobjektet til å svare. Strålende.

ingen «spørsmålsverstinger» å spore, altså?
– Jeg synes det viktigste er å fokusere på de inter-

vjuerne som er bra. I stedet for å tenke «slik skal jeg i 
alle fall ikke bli», må vi tenke «slik vil jeg bli!».

nå har du svart på ti spørsmål. Hvilke tanker gjør du 
deg om min intervjuteknikk så langt?

– He, he. Dette har gått fint. Du ber om min mening 
om ting. Det er et godt utgangspunkt for et intervju.

....men litt forbedringspotensial?
– Tja, alle journalister har en tendens  til å være 

ordrike. Så du kunne kanskje ha snakket litt mindre.

● steffen fjærvik presenterer intervjuteknikkens aBc i 
ormen lange 2, lørdag klokken 09.00

«Hvilket spørsmål er det 
dummeste du har fått 

fra en journalist?»

erna solberg:  
«Hvilke posisjoner i en 

fremtidig regjering ser du 
på som mest aktuelle  
for deg personlig?»

frank aarebrot:  
«Er det noen forskjell 

på pensjonister og 
minstepensjonister?»

Hadia tajik:  
«Hvorfor har du begynt 

med briller?»

Jan thomas:  
«Bruker du Botox i 

leppene?» 

steffen fjærvik

HodeBrY. I ni av ti tilfeller bør vi ta en kikk på oss selv før vi skylder på et «dårlig intervjuobjekt», mener Steffen Fjærvik, foredragsholder i intervjuteknikk. Det er nok landslagssjef Egil «Drillo» olsen enig i.  Alle foto: NTB Scanpix
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sandra Borch: 
«Liker du menn over eller 

under 160 cm?»

siv Jensen:  
«Hva mener du om Lars 

Sponheims skjegg?»

Harald stabell: 
«Er du overrasket over 

dommen?»

eskil Pedersen:  
«Anser du det som proble-
matisk at du ble valgt av et  

enstemmig landsmøte?»

audun lysbakken:  
«Siste meningsmåling var 
dårlig. Vil du gå av som 

partileder?»

are Kalvø:  
«Hva heter du og hva  

har du gjort?»

«Hvem trekker Kongsvinger i 
neste runde av Europacupen?»

Det dummeste spørsmålet Egil «Drillo» olsen 
mener han er blitt stilt.

HodeBrY. I ni av ti tilfeller bør vi ta en kikk på oss selv før vi skylder på et «dårlig intervjuobjekt», mener Steffen Fjærvik, foredragsholder i intervjuteknikk. Det er nok landslagssjef Egil «Drillo» olsen enig i.  Alle foto: NTB Scanpix
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Vel, han sa jo egentlig ikke det. 
Men dette sa han:
TeksT: DaviD Bach   

FoTo: aurora hannisDal

– Jeg har sansen for et folkeslag på 
Sydhavsøyene som brukte å spise sine 
gamle ledere, nettopp fordi de ikke skulle 
begynne å blande seg i sine etterfølgeres 
gjøremål. Det jeg ikke har klart å si om 
norsk presse før jeg går av, det har jeg i 
hvert fall ikke tenkt å si etterpå.

Per Edgar Kokkvold (66) sitter tilbakelent 

i en voldsomt knirkende stol på hjul, bak et 
ventende skred av papirer som ligger i en 
fjellkjede over skrivebordet i Rådhusgata. 
Den 31. august i år skal han utløse skredet, 
klappe sammen snippesken (ja, de gamle 
pressemenn har fremdeles slik) og takke 
av etter 17 år som generalsekretær i Norsk 
Presseforbund.

– Jeg har jo tenkt på etterfølgere, og 
jeg håper at presseforbundet får en gener-
alsekretær som er like bra som meg, som 
på noen punkter er bedre enn meg, men 
som jeg vet at på noen punkter vil være 

dårligere enn meg. Såpass selvbevisst er 
jeg, sier selvjustisens overhode.

Papp-Kokkvold, i helfigur og med tern-
ingkast seks på brystet, har allerede flyttet 
inn på kontoret, og skal etter det Siste 
Skup erfarer fungere som Digital-Kokkvolds 
venstre motstykke på etterfølgerens samvit-
tighetsfulle skuldre. Vår varsomme admiral 
vil dog ikke utpeke kandidater til å gripe 
roret etter ham, hverken gode eller dårlige.

– Jeg vet om flere som kan bekle denne 
rollen på en utmerket måte, og så kjenner 
jeg noen som ikke vil kunne bekle jobben, 

– EttErfølgErEn 
min Er hEr!

Per edgar KoKKVold (66) ønsKer iKKe sitatsjeKK:
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sier han med et lurt smil og trykk på «ikke». 
Kokkvold lugger seg litt i ansiktshåret 

og myser på dataskjermen et øyeblikk. 
Kjell Nyhuus haster forbi kontordøren med 
det som bare kan være en ny advokat-
klage mot NRK.

– Det eneste jeg har sagt er hvor viktig 
det er å verne ytringsfriheten, pressefri-
heten, selvjustisen, og ikke å la jurister og 
statsinstitusjoner blande seg i presseetik-
ken. Og så har jeg sagt at man ikke må 
ansette en generalsekretær som alltid tror 
at pressen har rett, det er det eneste jeg 

har sagt, og så har jeg sagt én ting til, for-
resten, jeg har sagt at man ikke må bruke 
hodejegere i jakten på etterfølger. 

Plakatkommandøren har sagt en del, 
egentlig. Men nå er det over. I et portrett i 
Dagsavisen i januar sa han én ting til, for-
resten, og det var at nå skulle han holde 
kjeft. Kona Susanne tviler, men Kokkvold 
skal bare lese (flere) bøker, jakte rype og 
fiske. 

– Jeg har tenkt å være generalsekretær 
til fredag 31. august. Og så er det slutt. 
Jeg har ikke tenkt å legge meg opp i noe 

av det min etterfølger måtte drive med. 
Ikke tenkt å kommentere det. 

Vi får se. Pressemarskalken legger til 
at han gjerne vil skrive en notis i ny og 
ne, stikke hull på et par ballonger, toppen 
punktere en oppblåst puddel. På tampen 
kommer han med en liten innrømmelse, og 
etter denne journalistens oppfatning med 
et nålestikk til de ennå ikke pensjonerte.

– Jeg skulle gjerne hatt et håndverk 
som jeg behersker, men det har jeg ikke. 
Jeg er god til å grave, men man kan ikke 
bare drive og grave høl hele tiden.
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●  nils Hanson

Har siden 2003 vært leder 
for «Uppdrag granskning» 
i SVT, et program som 
tilsvarer Brennpunkt i 
Norge. Han har vunnet 

graveprisen Guldspaden to 
ganger og har skrevet boken 

«Grävande journalistik».

●  Helle aarnes

Featurejournalist i Bergens 
Tidendes og påtroppende 
journalist i A-magasinet. 
I 2008 fikk hun Den 
store journalistprisen 

for dokumentarserien 
«Tyskerjentene».

●  mimi cHaKarova

Fotograf og filmskaper som 
de siste ti årene har dek-
ket globale temaer som 
korrupsjon og menneske-
handel. I 2011 mottok hun 

en internasjonale gravepris 
for dokumentaren «The Price 

of Sex».

●  martin KJær Jensen

Journalist i Berlingske Ti-
denes graveredaksjon. 
Mottok den danske Skup-
prisen for 2012 for arbei-
det med reportasjeserien 

«Mord eller selvmord».

●  rUne YtreBerg

Jobber som researcher i 
NRK Brennpunkt. Han 
fullførte i 2012 en master-
oppgave ved Universitetet 
i Nordland, der han tar for 

seg klipp- og lim-journalis-
tikk i norsk presse.

●  Berit Hedeman

Faktadramaturg i NRK Ra-
diodokumentaren og en av 
tre som startet konseptet i 
1989. Hedemann har skre-
vet fagboka «Hør og Se» 

og har vunnet en rekke na-
sjonale og internasjonale pri-

ser for sine radiodokumentarer.

●  mariana santos

er interactive og motion de-
signer i Guardians Interac-
tive Team. Hun jobber tett 
med utviklere, journalister 
og deskene i hele Guar-

dian for å levere overbevi-
sende og gode historier.

●  lisa BJUrWald

er journalist og skribent, 
blant annet i Ny Tid. Bjur-
wald har spesialisert seg 
på høyreekstreme. Hun er 
redaktør i Medievälden og 

utga nylig boken «Skrive-
bordskrigarna. Hur extrema 

krafter utnyttjar internet».

●  HenK van ess

Har skrevet boken «The 
Google Code» og er sty-
remedlem i den neder-
landsk-belgiske foreningen 
for undersøkende journa-

listikk. Hans spesialfelter er 
sosiale medier, internettsøk, 

datajournalistikk og strategier 
for nye websider.

●  enda flere

Disse 17 er langt fra de 
eneste du møter på Skup. 
Last ned Skup-appen eller 
gå inn på skup.no for 
fullstendig programoversikt.

●  miranda PatrUcic

Journalist og researcher i 
organized Crime and Cor-
ruption Reporting Project 
og Center for Investigative 
Journalism i Sarajevo. Har 

jobbet tett med Uppdrag 
Granskning i avsløringene 

rundt TeliaSonera.

●  ina lindaHl nYrUd

Advokat i Norsk Journalist-
lag med medierett som 
spesialisering. Medlem 
av Norsk Pressefor-
bunds offentlighetsut-

valg og Klagenemnda for 
miljøinformasjon.

●  Pål Yngve Berg

Nyhetsjournalist i Agder-
posten. Berg vant Sørlan-
dets Pressepris 2012 for 
sakene om banksjefen i 
Vegårshei.

●  James B. steele

En pioner innen data støttet 
journalistikk. Har sammen 
med Donald Barlett vun-
net 42 journalistpriser, 
deriblant to  Pulitzere, I dag 

er Barlett og Steele tilknyt-
tet Vanity Fair.

●  eva fretHeim

har jobbet som journalist i 
Moss Avis siden 2006. De 
siste årene har hun hatt 
ansvaret for å dekke Våler 
kommune, en av seks 

kommuner som dekkes av 
Moss Avis.

●  øYvind JoHan Heggstad

Journalist i NRK Møre og 
Romsdal, medlem av Norsk 
Presseforbunds offentlig-
hetsutvalg og leder av Lyd-
loggruppen til Norsk Pres-

seforbund. Foredragsholder 
for journalister og offentlig 

ansatte om temaet åpenhet.

●  mari midtstigen

Sjefredaktør i kvinnebladet 
Det Nye. Bakgrunn som 
modell, journalist i Dag-
bladet og redaksjonssjef 
i ELLE

●  eivind lJøstad

er sjefredaktør i Fædrelands-
vennen. Han har innført 
en spesiell modell for å ta 
betalt for digitalt innhold, 
som så langt har gitt Fæ-

drelandsvennen en mar-
kant opplagsvekst.

Disse møter du i Tønsberg


