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Sosiologiske perspektiver har lenge gjort seg gjeldende innenfor medieforskningen, og er ufravikelige i analysen av nyhetsproduksjon og journalistikk.
Ikke minst er de sentrale i studier av samspill og arbeidsdelinger mellom europeiske nyhetsmedier i etableringen av en mulig europeisk offentlighet. EUjournalistikk representerer en form for transnasjonal nyhetsproduksjon som
utfordrer de nasjonale offentlighetenes institusjoner og profesjonelle rutiner.
Artikkelen viser hvordan nyhetssosiologiske perspektiver kan avdekke hvordan
det ”transnasjonale nyhetsbeitet” skaper bestemte betingelser for nyhetsproduksjon om og fra EU og Europa. I første del av artikkelen presenteres
nyhetssosiologiske perspektiver som spesielt har vært anvendt innenfor studier
av internasjonal nyhetsproduksjon og utenriksjournalistikk. En distinksjon i
studier av såkalte ”journalistic beats” trekkes mellom de som fremhever en
homogeniserende og ideologisk effekt av rutinisert, journalistisk praksis, og
de som heller fremhever kompleksitet og situasjonsbestemte faktorer. I forlengelsen av dette utvikles et perspektiv som i sterkere grad trekker inn institusjonelle forhold, spesielt tilpasset studier av transnasjonale nyhetsbeiter.
I andre del anvendes dette i en konkret analyse av hvordan norske journalisters
arbeid med nyheter og offentlig informasjon fra EU, EØS og Europa er
formet av konstitusjonelle, journalistiske og politiske betingelser for nyhetsproduksjon.
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Introduksjon
Sosiologiske perspektiver har lenge gjort seg gjeldende innenfor medieforskningen, og er ufravikelige i analysen av nyhetsproduksjon og journalistikk.
Ikke minst er de sentrale i studier av samspill og arbeidsdelinger mellom europeiske nyhetsmedier innenfor en mulig europeisk offentlighet. En rekke
forskningsprosjekter har forsøkt å kartlegge den europeiske offentlighetens
særtrekk og virkemåter, og sammenlignet de nasjonale offentlighetenes EUjournalistikk. Resultatet er i stor grad gjentakende oppdagelser av den nasjonale offentlighetens grunnleggende betydning. Men når journalistikk og
nyhetsproduksjon rundt EU og Europa forstås i et mer realistisk lys, som en
form for transnasjonal nyhetsproduksjon, øyner man både den eksisterende
europeiske offentlighetens muligheter og begrensninger.
Som Europautredningen har vist,1 er det norske samfunnet gjennomgripende endret innenfor EU- og EØS-avtalens institusjonelle rammer: Politikkutforming i Norge foregår i stadig økende grad på bakgrunn av politiske
prosesser og beslutninger foretatt innenfor EU-systemet, som importeres og
implementeres til Norge via EØS-avtalens bestemmelser (se NOU 2012: 2).
Det demokratiske underskuddet som systematisk produseres i dette politiskinstitusjonelle rammeverket, kunne i prinsippet vært kompensert for med en
velfungerende offentlighet, med pågående kritisk journalistikk og bred diskusjon om norsk EU-tilpasning. Dette har selvsagt ikke skjedd, og kunne som
vi skal se, heller ikke vært ventet, gitt de betingelsene som nyhetsproduksjonen
i det transnasjonale politiske feltet, er underlagt.
I første del av artikkelen presenteres sentrale nyhetssosiologiske perspektiver som spesielt har vært anvendt innenfor studier av internasjonal nyhetsproduksjon og utenriksjournalistikk. En distinksjon i studier av såkalte
”journalistic beats” trekkes mellom de som fremhever en homogeniserende og
ideologisk effekt av journalistikken i offentligheten, og de som fremhever en
mer kompleks og situasjonsbestemt effekt. Det argumenteres for at en mer
institusjonell tilnærming egner seg godt til studier av transnasjonale nyhetsbeiter. I artikkelens andre del anvendes dette perspektivet på en analyse av
norske journalisters arbeidsbetingelser i det transnasjonale politiske feltet mellom Norge og EU/EØS.
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Trommeslag og journalistiske totempæler
En ideologi-kritisk forskningstradisjon innenfor nyhetssosiologien er knyttet
til den etnografiske og kvalitative vendingen som kom i anglo-amerikansk medieforskning utover på 1970-tallet. Etter hvert overtok den hegemoniet etter
den kvantitative mediesosiologien fra Columbia. Studiene av organisasjonsog profesjonssosiologiske betingelser for ”nyhetsproduksjon”, fulgte mer i
sporene til Chicago-skolen og de tidlige, kvalitative redaksjonsstudiene til Robert Park og Warren Breed. Disse ble nå gjort til klassikere av en ny generasjon
medieforskere, med blant andre Jeremy Tunstall, Gaye Tuchman, Todd Gitlin
og Herbert Gans i fremste rekke.2 Den etnografiske nyorienteringen sto også
i dialog med pragmatisk inspirert sosiologi med røtter tilbake til Dewey og de
tidlige arbeidene til Walter Lippmann, som hadde inspirert Bernard Cohen
til å studere utenriks-journalistenes arbeidsmetoder allerede i 1963 (Cohen
1963). De stilte seg kritiske til rene marxistiske analyser av mediene, men
hadde likevel et tydelig ideologi-kritisk og marxistisk inspirert utgangspunkt,
der man ønsket å avsløre medienes bidrag til konsensus og ”status quo”. De
nye generasjonene av amerikanske og britiske medieforskere ledet an i institusjonaliseringen og spredningen av en moderne, empirisk medieforskning til
Europa og resten av verden via innflytelsesrike tidsskrifter som Media, Culture
& Society, European Journal of Communication og Political Communication.
Journalistenes arbeid, profesjonelle verdier og rutiniserte omgang med
kilder og institusjoner fremsto nå som et ufravikelig forskningstema, når nyhetsmediene skulle forstås og forklares. Beat-begrepet ble en spesielt effektiv
måte å lokalisere korrespondenters arbeidsbetingelser i felten på. Journalister
har alltid hatt en spesiell sosial og profesjonell relasjonen til sin organisasjon,
bygget på en oppsplitting i produksjonens ”sted”, i det at nyhetsproduksjonen
foregår både innenfor og utenfor nyhetsfabrikkens vegger, og i et komplekst
samspill med omverdenens kilder og informasjonsarkiver. Journalisten har
oppdrag og ”assignments”, men viser sin profesjonalitet ved å arbeide selvstendig, utenfor redaksjonen. Dermed kunne etnografiske metoder fange opp
nyhetsproduksjonens betingelser ved å fotfølge og observere journalistene ”at
work” (Tunstall 1971).
Beat-begrepet, med sine profesjonsideologiske overtoner, opphevet betydningen av redaksjonens fysiske sted, og understreket betydningen av profesjonen og organisasjonen, utenfor redaksjonens vegger. Beat-studiene ble
dermed spesielt gode til å fange inn det spesielle ved korrespondentens arbeids-
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måter, for eksempel i flere studier av utenrikskorrespondentenes arbeidsbetingelser (for eksempel Cohen 1963, Batscha 1975, O’Heffernan 1991, Spitzer
1993). Og i prinsippet var jo alle journalister ”korrespondenter”. De var utsendinger, som hadde oppdrag, og til en viss grad også representerte redaksjonen ”der ute”. Men frie til å gjøre hva de ville var de ikke, og beat-studiene
var opptatt av hvordan disiplinering likevel skjedde, til tross for at man ikke
arbeidet på en fabrikk.
Beat-forskning var samtidig preget av kvalitative forskningsstrategier som
brøt med tidligere kvantitative tradisjoner, slik de for eksempel kom til uttrykk
i Galtung og Ruges studier av strukturene i internasjonal nyhetsformidling
(Galtung & Ruge 1965). Beat-studiene ønsket imidlertid fortsatt å forklare
homogenitet i de journalistiske produktene, på tvers av nyhetsmedier og hendelser. Mht. teori og metoder sto beat-studiene altså i opposisjon til
”gatekeeper”-studiene, men begge var opptatt av å studere ”bias” og forvrengning på veien fra den internasjonale hendelsen til den lokale avisen.
Den bærende metaforen i det engelske begrepet er trommeslaget som skaper
rytme i det journalistiske arbeidet, og kaller stammen av journalister sammen
til felles arbeid. I mediesosiologien er beat-begrepet dermed negativt ladet og
del av en sosiologisk kritikk av nyhetsjournalistikk, som kobler observasjoner
om medienes innholdsmessige ensretting (alle sier det samme) sammen med
observasjoner av hvordan journalister arbeider, i felten (alle gjør det samme,
fra samme sted). Trommeslaget gjør at journalistikken produseres i takt, og
kaller journalistene sammen rundt nyhetens totempæl. Et beslektet fenomen
kalles bussing og ”pack journalism”, og manifesterer seg når alle utenrikskorrespondentene sitter i samme buss eller på samme fly, på vei til begivenhetens
sentrum (Crouse 1973). Det er til og med organisert: De internasjonale journalistorganisasjonene er for eksempel aktive i å organisere felles avreiser og
kildebesøk hos etablerte aktører, noe som gjør korrespondanse og utenriksrapportering til en form for charter-virksomhet.
Det er flere antropologiske fornemmelser som sniker seg inn i beat-metaforen. I dansen rundt nyhetens totempæl har forskningen interessert seg for
de kollektive sinnsstemninger og ut-av-kroppen-opplevelser som journalister
iblant opplever – tilstander som i etterkant blir ansett som beslektet med rusinntak og mentale forstyrrelser. Rus og tåke er vanlige forklaringsmetaforer
når journalister under press spinner for lange og tynne tråder, og ender opp
med å forfølge gale spor – i flokk. Man arbeider i ”blodtåke” og står i fare for
å miste profesjonell og etisk dømmekraft. Et beslektet fenomen er når jour-
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nalistene i flokk frir til fordommer og stereotype framstillinger for å eksotisere
og skape frykt rundt spesielle sosiale grupper. Den klassiske studien her er
Stanley Cohens studier av rock- og modsmiljøer på 1960-tallet (Cohen 1972).
At journalister gjerne opptrer i flokk, og gjør det samme, i samme takt og
rytme, ses som indikasjon på sammenfall mellom korrespondentenes sosiokulturelle fellesskap: De har gjerne samme bakgrunn, er like gamle, vanker de
samme steder både på dagtid og kveldstid, og tilhører den samme kulturelle
(gjerne høyere utdanning), men kommersialiserte (relativt høyt lønnet kulturarbeidere) fraksjonen i den urbane middelklassen. Som Jeremy Tunstall
observerte satt de ofte på samme tog til utkantene på vei hjem fra jobb (Tunstall 1971: 255). Og altså, når trommen slår reiser de seg opp av kontorstolene
og innfinner seg raskt på stedet, eller åstedet, der nyheten oppsto. På veien
har de sittet på samme buss, og delt de samme erfaringene av å være en utsending fra fellesskapet, som de rapporterer til og også hører til. Forventningen
av at det blir flere journalister på en beat, er med andre ord motsatt av hva
man skulle håpe, for journalistikkens del: Jo fler som samles, jo sterkere slår
trommen, og jo mindre mangfold oppstår i nyhetene. Det er med andre ord
ideologisk ensretting som er resultatet av ”the beat”. Beat-studier avdekker
strukturerte produksjonsbetingelser som fører til homogenisering og ”mainstreaming” av medienes journalistiske innhold (Reich 2012). Trommeslagene
er et ideologisk ris, og observasjonene og kritikken som utgår fra medieforskningen minner om Adornos kritikk av kunstens korrumpering i masseproduksjonens tidsalder, der populærmusikkens musakaktige gjentakelser og
jazzmusikkens skjematiske improvisasjoner bare er en trist repetisjon av det
samme, det samme, det samme, igjen og igjen og igjen. Graut som dreper,
med andre ord.

Beitemarkens egenart ...
I stedet for å avsløre ”mainstreaming” og ”bias”, kan kvalitative og etnografiske
studier av nyhetsproduksjon også avdekke det mer tilfeldige og situasjonsbestemte. Det er dette Martin Eide argumenterer for idet han foreslår en av
de mest vellykkede oversettelsene av et sosiologisk fagord til norsk; bruk av
ordet ”beite”, der de amerikanske mediesosiologene brukte ”beat”.
Heller enn å se etter den ideologiske ensrettingen, foreslo Eide et mer
sosial-konstruktivistisk og pluralistisk perspektiv på nyhetsproduksjon, som
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gjorde det viktigere å studere beitenes egenart, heller enn trommeslagets ensrettende effekt (Eide 1992: 88). I det innflytelsen fra marxistisk inspirerte analyser ebbet ut, ble beiter nå forstått som både steds- og temamessig avgrenset.
Og i et mer institusjonelt perspektiv kunne man for eksempel også trekke inn
kildene i analysene (Eide & Hernes 1987, Schlesinger 1991). I et bredere
metodologisk perspektiv på journalistikk ble samhandling med kilder forstått
som ”forhandling” eller ”samspill” (Gans 1979, Allern 2001, Eide 2000 og
2001). Slik førte beitestudier til tvil omkring homogeniserings-hypotesens
holdbarhet, og gjorde komparative beitestudier mer utbredte.
Beitebegrepet fanger opp mange av de samme konnotasjonene, men har
ikke like sterk negativ betoning som beat-begrepet opprinnelig hadde. Beitebegrepet er rikere, mer åpent og mer knyttet til et sted, faktisk eller virtuelt, enn
”the beat of the drum”. Ensretting er absolutt mulig å se, også med denne metaforen, fordi det neste ordet man tenker på, etter å ha sagt beite, er sau eller
kveg som bøyer sine hoder mot jorden så munn og mule får tak. Øynene som
skal se, følger med på nedturen, og dyr som beiter ser ikke så veldig mye annet
enn den umiddelbare nærhet av grønt gress.
Men selv om det knytter seg stabile forventninger til ”praksis” og
”rutinisering” også på beitet, er det altså mer åpent og mangetydig enn
trommeslaget. Ifølge Martin Eides første utprøving av beitebegrepet (Eide
1992: 87), er beiter å forstå som ”forhandlingsarenaer” der journalister jobber
mer selvstendig enn i redaksjonen. Typiske beiter er ”parlament- og regjeringsbygg, rettsaler, sportsarenaer, rådhus, politikamre o.l.”. Beite-studier er med
andre ord typiske ”produksjonsstudier” på et sted, der journalister jobber. Observasjonene som tematiseres er tett på det journalistiske arbeidet: sosial omgang med informanter, strategier for å få kilder i tale, informasjonsutvekslinger,
spillet rundt eksklusivitet, lekkasjer og informasjonsplanting og faktisk tilgang
til dokumenter og kilder. I flere studier er omgang med kildene spesielt
fremhevet, for eksempel i flere amerikanske studier av nyhetsbeitet i Washington (Sigal 1986). En av de beste og mest komplekse beite-studiene er
Negotiating Control av Ericsson, Baranek og Chan (1989). De viser hvordan
nyheter er kulturelt og sosialt betingete ytringer som blir til i et dynamisk samspill – en forhandling – mellom kilder og journalister på et mer sammensatt
”sted”. Forhandlingene kan nemlig studeres innenfor tre ”terraines”, ifølge
forfatterne; et sosialt, et kulturelt og et fysisk (1989: 26).
Et viktig stikkord i det fysiske terrenget er tilgjengelighet. I den politiske
journalistikken er journalisters tilgang til informasjon bestemt av lover og
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rutiner for hemmelighold i forbindelse med lukkede forhandlinger og politiske
beslutningsprosesser. I tillegg er det personer, det være seg byråkrater, eksperter
eller politikere, som gjerne opptrer som kilder og portvakter. Kildene har makt
til å tilrettelegge informasjon på bestemte måter, ved for eksempel å plante informasjon eller også ”lekke”. Men det er et samspill; det foregår forhandlinger
om både tilgang til informasjon og om fortolkninger og virkelighetsbilder når
kilder og journalister møtes (Eide & Hernes 1987, Eide 1992). Disse møtene
får noe rituelt og stabilt over seg, rutiner og arbeidsformer nedfeller seg i en
journalistisk praksis i et profesjonelt felt, der journalistikk blir en rolle og et
håndverk, basert på et kunnskapsbasert og profesjonalisert fellesskap med bestemte regler for god og dårlig journalistikk (se også Gans 1979, Schlesinger
1990 og 1991). I norsk sammenheng har særlig Sigurd Allern foretatt mange
studier av samspillet mellom kilder og journalister i det politiske nyhetsbeitet
(for eksempel Allern 2001), og også i mange sammenhenger behandlet EU
og det utenrikspolitiske feltet som journalistisk utfordring (Allern 2009).3
Innenfor beitet er organisering av arbeidstid og graden av rutinisering altså
fortsatt viktig å observere: Det finnes nyheter som er fullstendig forutsigbare
for redaksjoner og journalister som jobber med dem, selv om de fremstår som
nye og friske for oss som leser dem. Som Jim Carey påpekte, er nyheter på
mange måter gamle lenge før de er fortalt (Carey 1985), og mediedramaturgien er gjerne den samme, gang på gang (Eide & Hernes 1987).
Nyheter er om alt mulig, men alltid også historier vi forteller oss selv, om oss
selv. Det er derfor noe rituelt og rutinepreget over produksjonen av nyheter,
som rutinemessig tilstedeværelse i nyhetsbeitet, kontakt med kilder, og
planlegging av nyheter. Dette fanges spesielt opp i begrepet om de forutbestemte (prescheduled) nyhetene, som gjør at en nyhetsorganisasjon kan forberede seg i god tid med å gi bestemte oppdrag til tilgjengelige journalister og
organisere strategiske forflytninger av korrespondenter eller stringere, med
tanke på intensiv dekning av avgrensete hendelsesforløp (Gans 1979,
Schudson 1978, Tuchman 1978).
Alle disse momentene er gode å ha med seg når man skal studere kompleksitet og egenart i EU-journalistikken. Men det er også viktig å trekke inn
institusjonelle og politiske betingelser for nyhetsproduksjon, i tillegg til de
journalistiske og produksjonsnære. En grunnleggende betingelse for det transnasjonale beitet er nemlig det konstitusjonelt bestemte skillet mellom de nasjonalstatlige institusjonene og det overstatlige EU. Den overnasjonale
politikkens institusjoner og konstitusjonelle rammer for samarbeid med det
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nasjonalstatlige har en mediesosiologisk parallell i det organisatoriske og redaksjonelle skillet mellom innenriks og utenriks, og EU-journalistikkens koblinger til dem begge blir viktige å få øye på. Det er altså ikke nok å studere
arenaene i Europa der forhandlinger med kilder og kildeorganisasjoner foregår,
eller de kulturelle, sosiale og fysiske ”terraines” som journalister befinner seg
på når de er ute på det europeiske nyhetsbeitet. Som vi skal se, blir den politiske konteksten på den nasjonalstatlige delen av nyhetsbeitet spesielt viktig
for å forstå hvordan ulike former for rutinisert fortielse og sensur iblant oppstår.
I neste del av artikkelen vil jeg ta for meg det transnasjonale nyhetsbeitet
som har utviklet seg for norske journalister i forhold til Europa og EU. Artikkelen er syntetiserende, men baserer seg i stor grad på mine egne analyser,
foretatt over en periode på 15 år, fra EØS avtalens innføring i 1994 (Slaatta
1999, 2001 og 2006) og frem til rapporten om EU-journalistikken i Europautredningen (Slaatta 2011). I tillegg til å legge vekt på de ulike arenaene der
forhandlinger foregår, og spesielt de fysiske stedene der nyhetsproduksjonen
foregår, fremheves de konstituerende betingelsene i det politisk-institusjonelle
rammeverket i EU og EØS-avtalen. Og fordi det ikke kan tas for gitt hva europeisk integrasjon er eller bør være, og man i politisk og kulturell forstand
ikke har nådd frem til en grunnleggende konsensus på tvers av, eller over, de
europeiske nasjonalstatene, er den politiske konteksten i nasjonalstatens egne
institusjoner spesielt viktige om vi vil forstå hvordan ulike former for rutinisert
fortielse og sensur kan oppstå på det transnasjonale beitet.

EØS som transnasjonalt case: de konstituerende betingelsene
EUs nyhetsbeite kan sies å være flerdelt og flytende. Det har faste nedslag i
Brussel og Strasbourg, der kommisjon, delegasjoner og parlament befinner
seg, og mer flytende nedslag i EUs ”moveable feast”, i presidentskapenes
nærhet, på de mange konferansene (IGC’er og konventer) og de enkelte
medlemslandenes politiske institusjoner (Baisnée 2002, Slaatta 2001 og 2006).
I dette brede perspektivet blir EØS-journalistikk å regne for en smal spesialitet,
knyttet til bestemte fysiske arenaer i EU systemet og EØS-systemet. En rimelig
antakelse er derfor at EØS-avtalens spesielle organisasjonsstrukturer og beslutningsprosesser definerer et helt annerledes nyhetsbeite fra andre medlemsland i EU (Slaatta 1999). Siden både EUs og Norges politiske institusjoner er
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innblandet i ytterkantene av dette beitet, er det ikke opplagt hvor eller når
grensene skal trekkes. Som med EU-beitet ellers, er ikke bare Brussel, men
også Europas mange hovedsteder viktige arenaer, i tillegg til Strasbourg, og
alle steder der EUs ambulerende presidentskap befinner seg.
EØS er altså ikke et selvstendig, klart avgrenset nyhetsbeite. Men både
EØS-avtalen og samspillet som til ulike tider oppstår mellom EU, EØS-systemet og det norske politiske systemet utgjør den organisasjonsmessige infrastruktur for den rutiniserte, norske EU-journalistikken. Det gjør den
profesjonelle utfordringen stor: Ikke bare er EUs ulike organer og beslutningsprosesser uoversiktlige og kompliserte å følge. EØS-avtalens pilarer kommer
i tillegg, og for både journalistene og deres publikum er EU også Europa, med
alt det innebærer av ulike land, regjeringer, konflikter og kriser. Sett i et globalt
perspektiv er EU en regional institusjon med et funksjonelt koordineringsnivå
for styring og håndtering av globaliseringens samfunnsendringer og politiske
utfordringer på europeisk nivå (Fossum & Schlesinger 2007). Dette har gjort
at også de europeiske mediene i stigende grad er blitt analysert og diskutert
med hensyn til deres eventuelle demokratiske forpliktelser overfor EU-systemet, og som del av både en norsk, og en europeisk offentlighet (se for eksempel Slaatta 1999, Trenz & Eder 2004, Bondebjerg & Madsen 2008,
Harrison & Wessels 2009, Risse 2010, Liebert 2012, Eriksen & Fossum
2012).
EØS-avtalen kan karakteriseres som en ekstrem modell for transnasjonalt
samarbeid. Den angir de transnasjonale politiske prosesser og beslutningsprosedyrer som regulerer forholdet mellom Norge og EU, med EFTA som
mellomliggende organisasjonsstruktur. Med andre ord er også EFTA-systemet
en del av EØS-beitet, med tilhørende institusjoner og mellomledd (for eksempel ESA, EØS-komiteen og Europa-utvalget (tidligere EØS-utvalget). Det
er i disse fragmenterte organisasjonsstrukturene at journalistene må følge prosesser, hente informasjon fra aktører som er involvert til ulike tidspunkter, og
fremskaffe dokumenter og informasjon fra komplekse, formelle prosesser etter
varierte regler for innsyn og offentlighet.
Avtalen ble, i etterkant av medlemsskapsdebatten, symbolsk betegnet som
en ”utenforsituasjon”, noe også journalistikken hovedsakelig har definert den
som. Men som Europautredningen grundig dokumenterte er avtalen i stor
grad en ”innenforsituasjon” (NOU 2012: 2). Det er vanskelig å tenke seg en
avtale som i større grad gjør Norge til delaktig i det europeiske integrasjonsarbeidet, uten at man formelt sett er fullverdig medlem. Norsk suverenitet er
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sikret i politisk forstand, men ikke reelt, og om mediene definerer sitt
samfunnsoppdrag at det gjelder å finne saker som er spesielt relevante for
Norge og norske interesser, vil journalistikken bidra til en forsterkning av det
demokratiske underskuddet som allerede finnes i EØS-avtalen.
Går vi nærmere inn på avtalens organisasjonsmessige strukturer, ser vi at
de beslutningsprosessene som angis i avtalen, er beskyttet av ulike bestemmelser
om hemmelighold og tilgjengelighet av informasjon. I det parlamentariske
system er for eksempel regler for hemmelighold og informasjonstilgang en del
av det konstitusjonelle samspillet mellom regjering og Storting (Smith 1988,
Sejersted 1997). Spesielt er dette utviklet på utenrikspolitikkens område, der
regjeringens orienteringer til Stortingets utenrikskomité ikke gir komiteens
medlemmer mulighet til å reise offentlige debatter, hverken i Stortingets
plenum eller i offentligheten mer generelt, om saker som kan sies å angå rikets
sikkerhet eller viktige nasjonale interesser. I det transnasjonale samarbeidet med
EU er det oppstått en rekke slike sakskomplekser der forhandlinger pågår og
forsøk på å fremme norske interesser foregår gjennom ministermøter og dialog
på fagrådnivå i Brussel-delegasjonen under Utenriksdepartementet. Gjennom
EØS-avtalen er dermed deler av kontaktflaten mellom Norge og EU unntatt
offentlighet, og journalister og korrespondenter er prisgitt den informasjonen
de tross alt får, gjennom delegasjonens nyhetsbrev og pressebriefer, det siste
ofte i forbindelse med de norske ministerbesøkene i Brussel.
Når direktiver fra EU kommer til Europa-utvalget i Stortinget (tidligere
EØS-utvalget), er det på ny omgitt av reguleringsbestemmelser for
hemmelighold. Forhandlingene i utvalget holdes nå tilbake fra offentligheten
i ett år, og utover at journalister gjerne vet hvor de viktige direktivene befinner
seg i prosessen, er ikke Europa-utvalget blitt en viktig arena i nyhetsbeitet.
Det er dermed heller regjeringen, departementene og spesielt UD som,
avhengig av regjeringspartienes sammensetting og styrke i forhold til
Stortinget, regulerer informasjonstilgangen for journalistene. Utenriksministeren deltar nå i Europautvalgets møter, og rutinene på å holde Stortinget orientert på EU- og EØS-området er forbedret de senere årene. Stortinget har
også opprettet en sekretariatsfunksjon i tilknytning til EU-parlamentet, og fra
før har man en delegasjon innenfor EØS og EFTA med rådgivende funksjon
overfor Europautvalget og regjeringen.
Det forhandles underveis i direktivbehandlingen med EU og det foregår
kontinuerlige diskusjoner om unntak og særlige formuleringer som muliggjør
norske tilpasninger, også etter at direktivene er vedtatt i EØS-komiteen, og
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det bare gjenstår oversettelse og direktivenes innpasning i norsk lov. Men disse
føres ikke i offentlighet, og hverken norske krav eller kompromisser er vanligvis
kjent utenfor regjeringens kretser. Først når direktivene kommer til Europautvalget, blir Stortinget formelt koblet på. I sin opprinnelige utforming ble
de konstitusjonelle rammene for Europa-utvalget utformet også med tanke
på at et mindretall ikke skulle kunne reise kontinuerlige plenumsdebatter om
EØS-avtalens integreringsaspekter (Slaatta 1999, Sejersted 1997). EØS-avtalens reguleringer av innsyn på ulike stadier i den komplekse saksgangen mellom EU og EFTA, og regjeringens mange strategier for å fremme norske
interesser underveis, er dermed en av årsakene til at EØS-dekningen i liten
grad eskalerer til prinsipielle debatter om avtalen som sådan.

De journalistiske betingelsene
De konstituerende betingelsene gjenfinnes i den journalistiske institusjonens
selvoppfatninger og beskrivelser av sitt ”journalistiske oppdrag” i forhold til
EU og EØS. Vi kan skille mellom flere oppdrag, eller flere varianter av samme
oppdrag:
For det første det som gjelder overvåking av samfunnets maktinstitusjoner
og som springer ut av en forståelse av maktfordelingsprinsippet i det politiske
systemet. Ideen om maktfordeling er forbundet med en idé om ”checks and
balance” mellom dem, der makten både er bundet og begrenset. Her er medienes oppdrag både å gå maktinstitusjonene etter i sømmene ut fra deres
egenrasjonalitet, og å sørge for transparens og informasjonsflyt mellom statsmaktene slik at kontroll og balanse blir mulig i praksis. I tillegg, eller også som
del av dette, kommer ideen om at mediene er en fjerde statsmakt, som gjennom sin egen virksomhet også har et eget mandat overfor sine lesere (et
publikum av borgere) som gir dem rett til å stille politiske institusjoner og
personer til ansvar. Denne statsmakten er ikke konstitusjonelt beskrevet noe
sted, men er beskrevet i forarbeidene til Grunnlovens §100 og i mediepolitiske
utredninger.
For det andre kommer et oppdrag som handler om å være samfunnets offentlighet og arena for debatt, når politiske vedtak skal fattes. I partipressens
tid var mediene talerør for bestemte personer, partier og organisasjoner, et
system som avgikk ved døden rundt 1980 (Høyer 1995). Selv i de såkalte
”meningsbærende riksavisene” som Nationen, Vårt land, Dagsavisen og
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Klassekampen er ideen om den uavhengige journalistikken enerådende. Det
er skapt et reelt marked for journalister og redaksjonelle medarbeidere som er
frikoblet journalistens politiske preferanser. Men både kulturelle og sosiale
preferanser mht. utdanning, sosial bakgrunn og politisk orientering kan fortsatt gjøre seg gjeldende.
For det tredje har journalister og mediefolk ofte en selvforståelse som
handler om at de formidler kunnskap og informasjon om politiske prosesser
til velgerne som gjør dem i stand til å være informerte borgere som kan gjøre
begrunnete valg. Dette innebærer med andre ord et pedagogisk oppdrag, som
gjerne spesielt dukker opp i forbindelse med politiske saker som kan sies å
være kompliserte, tekniske og kreve spesielle forkunnskaper, samtidig som de
anses for å være viktige. Det kan være beslutninger eller saker som befinner
seg langt fra den enkelte velgers hjemlige forståelseshorisont, og i dette oppdraget inntar mediene uvilkårlig en lett paternalistisk holdning.
Det kan sies mye om hvordan disse oppdragene fungerer som selvforståelser i dagens journalistikk, i en medieindustriell virkelighet der den økonomiske rasjonaliteten har ført eierskapet inn i stadig større konserner, og der
den medieteknologiske utviklingen har fått økt konkurransen i et multimedialt
og stadig mer transnasjonalt og globalt marked. Medieutviklingen synes å
drive journalistikken mot en tilstand av stadig større hastighet, spissing,
personfokusering og tematisk innsnevring, der ideen om journalistisk frihet
blir en illusjon. Det kan argumenteres for at mediene ikke lenger i tilstrekkelig
grad klarer å innta en kritisk rolle, og at nyhetsdekning i for liten grad skaper
debatt og engasjement i et deliberativt perspektiv (Aschehoug 2009). På den
annen side er det åpenbart ikke medieutviklingen, men de politiske og konstituerende betingelsene rundt EU-journalistikken som begrenser dens demokratiske potensialer. Når journalister blir utfordret på å forklare hvorfor
EØS-stoff om direktiver kommer og går fra medienes dekning, peker de på
manglende konflikt- og debattnivå i det politiske systemet. Politisk journalistikk er tett koblet på det parlamentariske system, og dersom opposisjonen ikke
målbærer en sak, kan heller ikke mediene bære den frem. Når alle ser at et
direktiv går igjennom, stopper det å ha nyhetens interesse. Denne observasjonen er kanskje overraskende for mange som mener at medienes makt er
blitt for stor eller for sterk. Men det er snakk om meget forskjellige typer makt:
Når det gjelder å sette dagsorden i store, prinsipielle debatter som er knyttet
til politiske institusjoners legitimitet og funksjonalitet, ligger makten fortsatt
hos de politiske partiene.
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De viktigste kildene er EU og det stedsspesifikke nyhetsbeitet som befinner seg i Brussel, UD og delegasjonen. Men i og med at de fleste direktiver
er av såkalt teknisk art er det mange faginstanser og departementer som også
er viktige kilder, først og fremst bransjeorganisasjonene, fagorganisasjoner og
kampanjeorganisasjonene på ja- og nei-siden. Det såkalte Europa-utvalget på
Stortinget anses for mindre viktig for journalistene, og regjeringens informasjonshåndtering regnes blant journalistene som rimelig god. Europa-utvalget er først koblet på i sluttfasen, og kan dessuten hemmeligholde deler av
sine forhandlinger. Fullstendige referater kommer først etter ett år. Måten utvalget er sammensatt på og koblet til det øvrige, utenrikspolitiske systemet,
gjør at regjeringen beholder informasjonskontrollen og initiativretten overfor
Stortinget i plenum (Slaatta 1999, Sejersted 1997).
Det er den norske delegasjonen, kommisjonen, etter hvert også EUparlamentet og de som arbeider med å utforme direktivene, ekspertgruppene
og det såkalte COREPER-systemet som er kilder for korrespondentene i EU.4
ESA (European Surveillance Authority) var tidlig sett som en positiv overraskelse i EØS-journalistikken, som ga ledetråder til vriene saker for norske
myndigheter eller bedrifter som ikke klarte å følge konkurransereglene i det
indre markedet. Men etter hvert som EØS-avtalen ble mer innarbeidet, forsvant mye av spenningen for journalistene. I standardiserte byråkratier og
regelstyrte organer får man egentlig ikke eksklusive saker fordi man graver
spesielt dypt, men fordi andre medier ikke gjør samme jobben. Blant korrespondenter generelt, også norske, fremheves det at EU-systemet er transparent
og egentlig overraskende lett å få i tale. I sammenligning er EFTA-pilaren og
EØS-systemet gjerne oppfattet som mer lukket. EU- og EØS er til sammen
et komplekst nyhetsbeite hvor det, som en korrespondent sier det, er plass til
fler.
Behovet og begrunnelser for å stasjonere korrespondenter permanent i
Brussel har endret seg fra 1994 og frem til i dag. EØS- og medlemsskaps-forhandlingene var en bratt læringskurve for mange redaksjoner. De større redaksjonene etablerte mer eller mindre faste korrespondentposter i Brussel,
men straks medlemsskapsspørsmålet var avklart ble antallet raskt redusert
igjen. Det journalistiske oppdraget forandret seg samtidig. I tiden etter folkeavstemningen ble korrespondentenes ansvarsområder utvidet til å gjelde hele
Europa. Spesielt bredt ble beitet nå oppfattet av NRKs korrespondenter.
Det foregår en kontinuerlig diskusjon i redaksjonene om hvordan man best
kobler ansvarsområdet for Europa med stasjonær overvåking av EU. Det er
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ikke minst økonomiske hensyn som tas. Ny teknologi, billigere og raskere flyforbindelser, samt effektive nettverk til stringere og samarbeidende redaksjoner,
gjør den stedlige korrespondenten til en anakronisme. Men for NTB og NRK
er det ingen vei utenom Brussel, og Aftenposten og regionavisene har også lang
tradisjon med bred og selvstendig utenriksdekning. I selve nyhetsarbeidet og
vinklingen man forsøker å utvikle, skiller mediene seg fra hverandre. NTBs nyhetsdekning er for eksempel ment å treffe et allroundmarked av nyhetsmedier,
spesielt regional- og lokalaviser rundt om i landet som ikke har egne ressurser
til aktiv EU- og EØS-dekning. I EØS-journalistikken ser korrespondentene
sitt oppdrag som en sporing av saker og nyheter med spesiell kobling til nasjonale interesser. Det gjelder å finne frem til de direktivene som er under utvikling som kan vise seg å volde problemer for norske forhandlere og berørte
parter. Det er et samspill mellom korrespondent og hjemmeredaksjon, og det
klassiske skillet mellom utenriksstoff og innenriksstoff gjør seg fortsatt gjeldende
i arbeidsfordeling og vinkling på stoff. Byråjournalistenes arbeidsmetoder er
forskjellige fra de øvrige på beitet, fordi de mangler plassbegrensninger og kan
lage så mange saker de ønsker, og fordi de må varsle sakene sine slik at brukerne
av NTBs tjenester kan planlegge sitt eget stoff på et tidlig tidspunkt. Det får
konsekvenser for hvordan man arbeider, og påvirker mulighetene til å utvikle
eksklusive saker. De store redaksjonene kan dessuten følge med på hva NTB
dekker og velge egne vinklinger. NRK, og nå også VG, har i tillegg en flermedial
situasjon som muliggjør stor og fleksibel dekning i ulike formater og sjangere.
I de audiovisuelle mediene er imidlertid EØS- og EU-stoff ansett som vanskelig
å formidle godt, og heller enn det rutiniserte EØS-stoffet, er det storpolitikkens
EU eller det krisepregete integrasjonsprosjektet som Norge ikke formelt eller
direkte er del av, som får dekning. Når EØS-sakene dukker opp, er det via
innenrikspolitikken, der konsekvenser av direktiver og mulige konflikter og
potensiell bruk av reservasjonsretten kan bli diskutert. Med andre ord er det
sjelden at EØS-saker skaper store overskrifter i Dagsrevyen. Men NRK og til
en viss grad TV2 ser seg, som ledende journalistiske samfunnsinstitusjoner i
public service-tradisjonen, forpliktet til å ha kompetanse og korrespondansenettverket til Brussel i orden.
Samtidig er den Brussel-baserte NRK-journalisten noe mer enn en EUkorrespondent. Allerede straks etter at medlemsskapssituasjonen var avklart i
1994, gikk NRKs korrespondent over til å bli en mer allround-orientert journalist som skulle dekke alt fra sportsbegivenheter og utviklinger eller kriser i
de enkelte medlemslandene, til det storpolitiske nivået av saker rundt kom-
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misjonen og nye forhandlinger mellom Norge og EU om direktiver og tilpasninger med EU innenfor EØS-avtalen. Det samme skjedde i en viss grad med
korrespondentene i Aftenposten, regionalavisene og NTB. Nyhetsbeitet fra
Europa ble bredere og mer differensiert, slik det hadde vært før forhandlingene
og medlemsdebatten tok til. I en mer spesialisert avis som Dagens Næringsliv
kunne man fortsette med sine egne vinklinger på markedsadgang, deregulering
og økonomiske konsekvenser. En utskiftning av korrespondentene fant etter
hvert sted. De som hadde vært med under forhandlingene, ville videre til nye
utfordringer, og nye vinklinger og nye journalistiske teknikker var påkrevet
eller ønsket i Brussel. Situasjonen er den samme i dag, og stasjoneringen i
Brussel er vel så mye et praktisk spørsmål om flyforbindelser til det øvrige Europa, som et forsøk på å holde korrespondenten på plass. Brussel er heller ikke
bare EU, men også NATO, så kildetettheten og saksområdene man kan dekke
derfra er likevel mange. Hverken i 1996 eller 2011 var det EØS-avtalen som
preget korrespondentenes arbeid. DNs korrespondent, med sin spesielle orientering mot økonomisk stoff, fant likevel mye stoff i Brussel. Men da sparekniven kom opp etter finanskrisen omprioriterte DN, og siden 2009 har de
ikke hatt fast korrespondent stasjonert i Brussel.
Korrespondenten konsentrerer det som er av EØS-dekning på de viktigste
direktivene. Viktige i politisk forstand, ikke i forhold til den faktiske innvirkningen de måtte ha, men i forhold til den politiske debatten de kan forventes
å skape. I det rutiniserte arbeidet har journalister og korrespondenter lært at
direktiver ikke har nyhetsverdi, med mindre de er forbundet med vesentlige
og artikulerte opposisjonsinteresser mot innføringen av direktivene. Å se tidlig
hvilke direktiver som kommer til å skape debatt, er derfor en viktig kompetanse i EØS-journalistikken generelt. Sjelden blir man tatt på sengen. Det
er mer snakk om å hente kollegial anerkjennelse for å ha vært tidlig ute. I dette
arbeidet kan man spille på lag med de hjemlige kampanjeorganisasjonene,
som forventes både å ha utviklet nese for dette, og ha interesser i å være kilder.
Den videre forfølging av sakskomplekset fra journalistens side handler om å
synliggjøre og utdype konfliktpotensialet, med tanke på å skape den rette forventning og forutsigelse mht. om direktivet vil bli vedtatt eller ikke. Den avgjørende instans i dette spillet er ikke EØS-utvalget eller Stortinget, men
partienes landsmøter, noe særlig debatten omkring postdirektivet bekreftet.
Avhengig av hvilken politisk allianse som måtte utgjøre regjeringspartiene og
den dominerende fraksjonen i Stortinget til enhver tid, vil spørsmålet om
direktivenes innføring og implementering i norsk lov avgjøres i de respektive
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partienes landsmøter og interne vedtaksprosesser. Det kan virke som om den
politiske kunnskapen rundt avtalens politiske rutiner er begynt å bli mer utbredt, i og med at flere nå kan redegjøre for reservasjonsrettens problematikk.
Men første gang dette ble den dominerende vinklingen, var det neppe mange
som forstod hva det var snakk om. At mange brukte ordet ”veto” var med å
gjøre det enda vanskeligere. I journalistisk forstand er det et spørsmål om
modale hjelpeverb: vil norske myndigheter benytte reservasjonsretten? Kan de
benytte den? Behandlingen av postdirektivet på Arbeiderpartiets landsmøte
var en nyttig leksjon både for politikere og journalister om hvordan det transnasjonale nyhetsbeitet innenfor EØS-avtalen er koblet til de partipolitiske organisasjonene og deres landsmøter, med alle deres mulige fraksjoner og kilder.
Men fortsatt kan ting gjøres i Brussel: Aftenpostens korrespondent mente
i 2011 å ha utviklet en form for undersøkende journalistikk rundt Norges påståtte ”aktive Europa-politikk” og forsøkt å kartlegge i hvilken grad norske representanter var til stede og forsvarte norske interesser. Poenget var å avdekke
når de burde være der, men ikke var der. Korrespondentene rapporterte ellers
gjerne rutinemessig om den jevne strøm av ministere som kom for å ha
samtaler og møter i Brussel. Interesse, men også en viss følelse av forpliktelse
og opprettholdelse av gode forbindelser, gjør at de stiller opp på delegasjonens
pressebriefer, der de gjerne får anledning til å samtale med ministere og
fagrådene. Personlige relasjoner og profesjonelle kontakter knyttes som kan
komme til nytte på senere tidspunkter.
I den hjemlige dekningen av EU og EØS står de meningsbærende riksavisene Klassekampen og Nationen frem som smale og spesialiserte nyhetsprodusenter. Uten korrespondent er det fare for at de blir mer avhengig av
lokale kilder. Alt er ikke like tilgjengelig med et tastetrykk eller to, og det finnes
bransje- og interesseorganisasjoner som har det som sin oppgave å fore norske
redaksjoner med EU-relatert informasjon. Studier av det internasjonale pressekorpset i Brussel viser at de ulike korrespondentene i stor grad forfølger sine
nasjonale orienteringer på leting etter saker, og sitter nærmest sine ”egne kilder”.
Det er samtidig en stor grad av korpsånd og vilje til samarbeid på tvers av redaksjonelle interesser, nettopp fordi man opplever at man ikke konkurrerer om
stoffet. De nordiske journalistene kan fortsatt samarbeide på toppmøter og
større konferanser, der det er umulig for en journalist å være til stede på alt,
samtidig. Og kan man flere språk, som noen gjør, utvides nettverket av kolleger
betydelig. Det å følge med på andre nasjoners aviser og oppslag kan også gi
andre type vinklinger og innganger til stoff som skal til norske medier.
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Men i stor grad konsumerer det internasjonale pressekorpset en daglig
diett av felles nyheter og kommentarer, formidlet av de store internasjonale
byråene, ukemagasinene og avisene, av Financial Times i særdeleshet, og av de
interne EU-mediene som European Voice eller EU Observer. Det er påvist
generasjonsmessige forskjeller og ulike redaksjonelle orienteringer i måten korrespondentene arbeider på (Baisnée 2002), men i stor grad er det et rutinisert
nyhetsbeitet med forutsigbare nyheter og begivenheter. Internett gjør det langt
enklere å få oversikt over hva som foregår, og flere korrespondenter berømmer
EUs nettsider og kalendere. Også den norske delegasjonens nyhetsbrev er oversiktlige og nyttige i planlegging av nyheter. For korrespondenter som har hele
Europa som sitt virkefelt, er det viktig å få viktige hendelser ”plottet inn så
tidlig som mulig”. Men sjelden går det en uke eller en måned uten at noe
uventet skjer. Er man så likevel på et EU-toppmøte og en internasjonal krise
inntreffer, vil man også ha mange storpolitiske kilder å ”ta av”.

De politiske betingelsene
Den betingelsen som journalister og andre kommentatorer gjerne nevner som
viktigst for nyhetsverdien av saker fra EØS- og EU-beitet, er det politiske konfliktnivået rundt de ulike saksområdene og direktivene i Norge. Det er bare
når direktiver og avtaler kan skape debatt mellom politiske aktører i Norge,
at det er interesse knyttet til dekningen av dem.
Studier av forholdet mellom utenrikspolitikk og nyhetsmedier i ulike land
påpeker gjerne den tette koblingen som lett oppstår mellom journalister og
kilder i det utenrikspolitiske feltet (Spitzer 1993, Serfaty 1991, O’Heffernan
1993 og 1991). Det er gjerne mer stabilitet i det utenrikspolitiske journalistkorpset enn andre delfelt, fordi de som kommer i de få, sentrale posisjonene
besitter ettertraktet kompetanse og har opparbeidet seg betydelige nettverk og
internasjonal erfaring som gjør dem unike. De nyter gjerne stor anerkjennelse
både internt i nyhetsorganisasjonene og utenfor, og deres internasjonale erfaringer gjør dem gjerne også til anerkjente områdeeksperter og fagbokforfattere i offentligheten forøvrig. Å være utenrikskorrespondent er fortsatt
attraktivt i en journalistkarriere (Slaatta 1999, Hannerz 2004).
I historiske analyser av utenriksdekning vektlegges ofte parallellitet som
oppstår i måten nyhetsmediene anlegger et nasjonalt perspektiv. En viktig
utenrikspolitisk nyhetsramme er ”den nasjonale interessen” som gjerne opp-
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fattes på samme måte innenfor en ringere krets av politikere, forskere, journalister og byråkrater. En grunnleggende konsensus blir lett opprettholdt gjennom et sammenfall mellom medienes virkelighetsforståelser og med den
politiske ledelsens uttalte fortolkninger av internasjonale situasjoner og nasjonale interesser. I europaforskningen finnes en rekke parallelle studier som
bekrefter de nasjonale orienteringene i de europeiske offentlighetene, og som
studerer hvordan ellers like produksjonsvilkår på det europeiske nyhetsbeite
avstedkommer helt forskjellige framstillinger i ulike nasjonale medier (Schlesinger 1995, Risse 2010, Slaatta 2006, Trenz 2006, Cornia 2010)
Det er også gjort komparative studier der norske korrespondenters arbeid
og nyhetsdekningen i norske medier blir sammenlignet med andre EU-land
(Slaatta 1999, Allern & Linge 2006, Allern 2007). I liten grad har man funnet
at norske medier skiller seg fra medlemslandenes dekning, til tross for at man
hverken har valg til EU-parlamentet eller en aktiv EU-delgasjon til stede i det
norske nyhetsbildet. Sannsynligvis oppveier EØS-avtalens stadige direktivdrama for mye. Studier av dansk og svensk EU-dekning viser at det finnes
ulike orienteringer og vektlegginger med hensyn til nasjonale interesser og
identitetsforståelser også der, og at omfang og journalistiske rutiner til forveksling ligner hverandre (Ørsten 2003, Tjernström 2001)
Men den politiske konsensus i det utenrikspolitiske feltet rundt EU og
EØS fortsetter å definere det viktigste nyhetskriteriet som variasjoner av ”nasjonens interesser” (Slaatta 2006). Hvert direktiv som innføres i EØS-avtalen
gir anledning til å forhandle om nasjonale interesser. Der det er en tilnærmet
enighet, vil mediene fort miste interessen. Som Michael Schudson har påpekt,
er det viktig å huske at mediene ikke egentlig bare produserer og formidler
politiske nyheter for et allment publikum av politisk interesserte borgere
(Schudson 1991). Mediene skriver også for den politiske eliten og de indre
sirkler av beslutningstakere og politikere, som mediene lever å formidle fra.
For mediene må også bli lest og forstått som betydningsfulle av den politiske
eliten, og ved å rapportere på et bestemt saksområde bygges fortrolighet, tillit
og forventinger mellom mediene og deres kilder.

Avslutning
Den klassiske forvrengningshypotesen fra de tidlige beat-studiene er med dette
reintrodusert i det transnasjonale: Den nasjonale kulturen, differensiert gjen-
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nom språket og den sosiale kommunikasjonens tetthet innenfor nasjonalstaten, som særlig Karl Deutch og Benedict Anderson la vekt på (Deutch
1966, Anderson 1984, Schlesinger 1991), virker ideologisk strukturerende på
nyhetsproduksjon innenfor EU og EØS. Men som analysen av det spesifikke
EØS-beitet tilsier, er det først og fremst det institusjonelle rammeverket og
de konstituerende betingelsene, som sammen med den hjemlige politiske
situasjonen skaper de bestemmende vilkårene for de politiske effektene av
nyhetproduksjonen. Som jeg var inne på, med behandlingen av postdirektivet,
var det Arbeiderpartiets landsmøte som ble det egentlige nyhetsbeite når dette
direktivet skulle forstås og formidles, ikke Stortinget eller EU og EØS som
sådan. Og aktørene som vant frem med sin sak, arbeidet med strategisk kommunikasjon og lobbying innenfor rammene av det regjerende partiets landsmøte, ikke med åpen argumentasjon i en mediebasert offentlighet.
Digitaliseringen går sin gang også i forhold til EU og endrer informasjonstilgang og journalistiske metoder (Axford & Huggins 2001, Rooke 2009).
Men fremdeles er det gode grunner til å ha fokus på de tradisjonelle nyhetsmedienes roller i den europeiske offentlighet. De fysiske ”terraines” og transnasjonale arenaene for nyhetsproduksjon må fortsatt analyseres. Konklusjonen
for mediesosiologien blir likevel at for å forstå den transnasjonale nyhetsproduksjonens betingelser og virkninger må beat- og beite-forskningens etnografiske perspektiver på ritualer og journalistisk praksis innenfor bestemte
steder eller arenaer, utvides med analyser av politiske og institusjonelle rammebetingelser. Slik får man spesielt godt øye på den hjemlige politiske arenaen,
som altså har stor betydning for konstruksjonen av den nasjonale oppmerksomheten rundt EU og EØS, og er med å bestemme omfanget av de
journalistiske iscenesettelsene av debattene om europeisk integrasjon i Norge.

Noter
1. Europautredningens rapporter er tilgjengelige på nettsidene http://www.europautred
2. I den sentrale artikkelen Media Sociology: The Dominant Paradigm gir Todd Gitlin en kritisk
fremstilling av den klassiske mediesosiologien og slår an en radikal tone for den nye generasjonen av anglo-amerikanske medieforskere (Gitlin 1978). I denne fremstillingen trer
linjene fra Chicago-skolen frem som mer produktive enn den mer kvantitativt orienterte
Columbia-skolen.
3. Sigurd Allern ledet også et norsk forskerteam innenfor det komparative, EU-finansierte
prosjektet Adequate Information Management in Europe (AIM) som ble avsluttet i 2007
(Se publiseringer fra AIM Research Consortium 2007a, 2007b og 2006, samt Allern &
Linge 2006).
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4. COREPER er et system av komiteer med faste representanter fra de nasjonale ambassadedelegasjonene som forbereder saker under Rådet, som består av ministerrepresentanter.
Norge har, som utenforland, ingen formell representasjon hverken i COREPER eller Rådet.
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Abstract
Sociological perspectives have an important role in modern media research,
particularly within studies on news production and journalism. This is also
useful in research on the role of European news media and journalism in the
construction of a European public sphere. In a European perspective, journalism takes place within a transnational framework that parallels the political
institutions of both the EU and the nation state. The article shows how sociological perspectives on news production are effective in analysing how ”the
transnational newsbeat” creates particular conditions for journalistic work on
EU and Europe. In the first part, a range of sociological perspectives that have
been used in studies on international news production and foreign news beats,
are presented. A distinction is drawn between beat-studies that emphasize the
homogenizing effect of news production in the public sphere, and those emphasizing a more complex and situational logic. Furthering this distinction,
the article develops a more institutional perspective that particularly suits re-
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search on transnational news production. The second part shows how this
perspective can be put to use in an analysis on how Norwegian journalists
presently are producing news on EU, EEA and Europe under particular constitutional, journalistic and political conditions.
Keywords: sociology of journalism, EU-journalism, public sphere, political
communication, Europe

