
Hvorfor oppstår det «feil» i oppslaget/innslaget? 

Noe av det mest frustrerende ved å ha kontakt med pressen, er at man nå og da opplever at 

ting blir feil. Saker blir fullstendig misforstått, hovedpoenget blir uteglemt og presentasjonen 

blir ensidig og ubalansert. Hvorfor skjer dette? 

 

Dårlig tid 

De fleste dagspressejournalister har dårlig tid når de arbeider. Som regel har de fått oppdraget 

på morgenkonferansen, og skal fortrinnsvis ha stoffet ferdig før de går hjem, eller i alle fall til 

deadline om kvelden. Som oftest har han eller hun også flere saker som skal lages samme dag, 

Dette gjør at intervjuene tas i all hast på telefon. Sjekking av opplysninger kan gå litt raskt for 

seg, eller bli helt glemt. Og noen ganger tar man sjansen, selv om man kanskje har på følelsen 

at man burde ha sjekket. 

Ingen journalist med respekt for seg selv eller sitt fag vil innrømme at det er sånn, men det 

skjer hver dag. Ambisjonene om å være balansert og korrekt kolliderer ofte med ambisjonene 

om å være først ute med en sak. 

 

Muntlige kilder 

Det er svært vanlig å bruke muntlige kilder i dagens journalistikk, og det er som oftest i den 

prosessen feil oppstår. 

I muntlig framstilling brukes det så mange flere ord enn i skriftlige. Man er ikke så presis som 

man ville vært hvis man skulle ha skrevet det ned. Vi som kilde må tenke mye raskere, 

uttrykke oss mens vi tenker, og vi har ikke noen «utskrift», hvor vi etterpå kan se at vi sa noe 

galt, og så rette det opp. 

Jo mer bevisst vi er på hva vi, som kilde, ønsker å få ut, og jo mer konkret og presis vi er i 

våre uttrykk, desto større er sjansen for at det endelige resultatet, altså artikkelen eller 

radio/TV-innslaget, blir bra. 

 

Manglende kunnskaper 

Journalistens manglende kunnskap om emnet, kan også være årsak til at kildenes poenger og 

hovedbudskap blir misforstått. Imidlertid skal vi alltid ha i bakhodet at nesten ingen journalist 

har spesielt STORE kunnskaper om de emnene de skriver om, i hvert fall ikke før de eventuelt 

har valgt å spesialisere seg på stoffet. 

Journalister er derimot spesialister på FORMIDLING. Det betyr at det er vi som kilder som 

må sørge for å få fram de bitene av vår kunnskap som må til for at journalisten skal kunne 

formidle stoffet. Journalisten skal stille de riktige spørsmålene. Vi må forsøke å gi klare og 

forståelige svar. 

Feil framstilling av en sak i pressen kan selvfølgelig også skyldes manglende kunnskaper hos 

kilden. 


