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Oppdraget

Vi ser i dag i økende grad at forskning og annen fakta settes i tvil, avfeies 
eller neglisjeres i samfunnsdebatten. Begrepet «Post-truth» kom på 
manges lepper i forbindelse med Presidentvalget i USA 2016. Dette er 
også relevant i forbindelse med BREXIT-folkeavstemningen i 
Storbritannia og i land som Ungarn og Polen hvor det i tillegg tas grep for 
å kneble ytringsfriheten med nedleggelse av mediehus og universiteter. 

Sosiale medier og døgnkontinuerlig oppdatering fra media er hevdet å 
forsterker utviklingen. «Politisk kommunikasjon» har lange tradisjoner i 
statsvitenskapen - nasjonalt og internasjonalt. Hva skiller dagens politiske 
kommunikasjon fra tidligere epoker? Hva skjer når forskning og objektive 
fakta blir mindre innflytelsesrike for å forme offentlig kunnskap, og 
politikere og andre samfunnsaktører heller appellerer til følelser og 
personlig tro? 











Hvorfor stiller vi spørsmålet?

– Endring i nyhetsforbruk og prioritering av kilder
• fra underskudd til overskudd på informasjon

– Fra knapphet på kanaler til hver person sin kanal
• Enorm økning i publikumsdeltakelse, alternative 

stemmer og mange flere i kommentariatet

– Tillitskrise?
• Stoler vi mindre på mediene? Hvorfor er det i så fall et 

problem?



Nyheters betydning

§ aktør og arena:
§ påvirker vårt syn på verden
§ sosialt lim
§ påvirker vår identitet
§ legger til rette for demokratisk debatt
§ historisk arkiv



Endring i nyhetsforbruk

• Synkende bruk av tradisjonelle medier

• Økning i bruk av sosiale medier som kilder 
for nyheter

• Mange flere arenaer for debatt og 
konfrontasjon – online og offline
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Min viktigste nyhetskilde 2003-2016. 
Andel "Helt enig". Kilde: Kantar/MedieNorge
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Journalitikk i krise?

• Nyhetsmediene taper 
abonnenter/seere/lyttere/lesere på de ”gamle 
plattformene – økonomisk tap.

• Falske nyheter - fake news – øker i omfang 
og spredning
– Troverdighetstap

• Er journalistikken i krise?







Dagsorden
• tema som diskuteres i

mediene er også tema
som diskuteres av folk

• mediedekningen påvirker 
også hvordan folk 
snakker om et tema, og 
hvordan andre medier 
omtaler det

• I enkelte tilfeller bidrar 
nyheter til at sosiale 
normer eller juridiske 
regler endres





Kilde: Reuters Institute Digital News Report 2017, University of Oxford

Tillitskrise?





”Man måste jamföra...”



Hvilke svar gir forskningen på politisk 
kommunikasjon?
1. Alt var ikke bedre før 

2. Deltakelse, representasjon og 
meningsutveksling er et gode – men er det 
rettferdig fordelt?

3. Økt rom for sterke meninger – men er det 
ikke det deltakerdemokrater alltid har 
ønsket?



Kilder med høy mediekapital har en 
fordel...



Takk for meg!


